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De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken 

Psalm 23 

Dierbare herinnering aan 

Bennie Westerop 

echtgenoot van Alie Elschot 

Onze zorgzame pa werd als tweede in een gezin van 
vier geboren te Lonneker op 11 november 1930. 
Hij ontving de doopnamen Bernardus Franciscus. 
Het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij met z'n 
gezin intens gelukkig gewoond aan de Strokappenweg 
te Losser. 
~aar_ liggen de mooiste maar ook de verdrietigste her
mnenngen. Dansen, zingen, paasvuren, open huis, 
met velen aan 'n lange tafel en altijd bezig met planten 
en bloemen, want pa was 'n mens van de natuur. 
De ~rand was een tragedie. Maar onuitsprekelijk méér 
tragisch was die onvergetelijke fatale dag in 1978, toen 
zoon Hennie dodelijk verongelukte. De laatste vier jaar 
genoot pa met dankbare gevoelens van het buitenle
ven in de bossen van Buurse, samen met ma. 
Ze hadden nu meer tijd voor zichzelf, want de kinderen 
waren op hun plaats. Ze begonnen samen aan hun 
levensavond, een welverdiende rust in een mooi huis
je, met de hond, midden in de natuur, maar de 'avond' 
was van korte duur. Pa was zijn leven lang marktkoop
man en vele duizenden boeketten van alle soorten 
bloemen gingen door zijn handen. Hij had kennis van 
zaken en hield van bloemen. Ma en z'n kinderen 
gingen vaak met hem mee. In de hele wijde omgeving 
heeft hij 50 jaar lang trouw op vele markten gestaan. 

D~~e geliefd~ en bekende bloemenverkoper begon 
heel eenvoudig maar werkte zich op, door keihard te 
werken, gesteund door ma en z'n kinderen, met on
derne~ingszin en geluk. Van transportfiets, bakfiets, 
wagentJe met pony, naar auto. 
Hij praatte gezellig en was erg gemakkelijk in zijn 
omgang met medemensen. Voor z'n kinderen en 
kleinkinderen was hij een echte lieve pa en opa. 
Niets was hem ooit te veel. 
Hij kaartte veel en graag, altijd met de 'kerels'. 
Het 40-jarig huwelijksfeest was voor hem en ons al
len onvergetelijk. We zagen het 45ste met verlangen 
tegemoet, maar het heeft niet zo mogen zijn. De laat
st~ vijft_ien jaar heeft pa gesukkeld met zijn gezond
heid, meren, galblaas enz. , maar alt ijd klauterde hij, 
met zijn aanstekelijk optimisme, er weer bovenop. 
Zijn overlijden kwam voor ons allen onverwachts en 
heel plotseling. Het was 24 september 2001 . 
Niemand vermoedde dat de klachten van de laatste 
dagen het einde van zijn leven zouden inluiden. 
Hij zal ontzettend gemist worden door ma en door 
ons allen. Wij gedenken hem in het vertrouwen dat 
niet de dood het laatste woord heeft, maar de liefde. 
Wij hebben hem na een plechtige Uitvaartmis begra
ven op het kerkhof van de Maria Geboortekerk te 
Losser, op 29 september 2001. 
Wij geloven en vertouwen dat hij nu geborgen is in 
Gods liefde, want God is liefde (1 Joh. 4 : 16). 

Pa bedankt voor alles! 

V?_or ~lle blijken van medeleven na het overlijden van 
m11n heve man, onze lieve pa en opa zeggen wij u 
oprecht dank. 

Alie Westerop - Elschot 
kinderen en kleinkinderen 




