
Dankbaar gedenken wij 

î Gerard Weusthof 

echtgenoot van 

ANNIE KLAASHUIS 

Gerard Weusthof werd geboren te Lemselo op 
10 augustus 1918 en is op 15 september 1994 na 
voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Zie
ken in alle vrede en rust te midden van zijn 
vrouw en kinderen overleden. Op 20 september 
1994 hebben wij biddend afscheid van hem ge
nomen tijdens de Eucharistieviering in de H. 
Plechelmuskerk te Rossum, waarna begrafenis 
op het kerkhof. 

Goede God, met dankbaarheid zien w ij terug op 
de levensweg, van wieg tot het graf van Gerard 
Weusthof. 
Hij was een gelovig mens, die in God de kracht 
vond, ook in tijden van zorgen en moei lijkheden. 
Onwrikbaar was zijn geloof in God en de Kerk. 
Achteraf zien wij, dat bij vele momenten Uw 
hand op hem heeft gerust. 
Tijdens zijn werk bij de A.B.T.B. genoot hij van 
het contact met de mensen. 
Gerard was een arbeidzaam man en hield van 
zijn werk. Naast zijn werk was de grootste hobby 
de boerderij. 
Met grote inzet bouwde hij samen met zijn 
vrouw vanuit niets een eigen bedrijfje op. 

Als mens was hij gehecht aan ·zijn omgeving, 
het vee, het land en het huis. 
Hij leefde sober en eenvoudig, was scherpzinnig 
van geest en had een vooruitziende blik. 
Zijn gezondheid liet hem al vroeg in de steek, 
waardoor hij niet meer aan het arbeidsproces 
kon deelnemen, maar desondanks beleefde hij 
veel vreugde aan dat gene wat om hem heen ge
beurde. 
Hij volgde de gebeurtenissen in de wereld op ra
d io en T.V. Vooral genoot hij van voetbal
wedstrijden en politiek. 
Door het sterk verminderde gezichtsvermogen 
en handicaps, was zijn grote steun en toeverlaat 
zijn vrouw Annie. Bijna 43 jaar lang heeft hij een 
heel gelukkig leven gekend met haar. 
De grootste plaats in zijn hart was voor zijn 
vrouw. kinderen en kleinkinderen. 
Hun geluk was ook zijn geluk. 
Lieve vrouw en kinderen mijn levensboek is 
gesloten. 
Ik dank jullie voor alle zorgen en genegenheid 
voor mij , vooral in de laatste moeilijke weken. 
Bewaar de band van vrede die in ons huis 
heerste. 
Vertrouwend dat hij nu gelukkig is bij de Heer 
bidden wij: ,, Heer Uw wil geschiede" . 

Voor uw bl ijken van belangstelling en medele
ven, t ijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn goede man, dierbare vader en fijne opa, 
zeggen wij U allen hartel ijk dank. 

Familie Weusthof 




