
Zijn plaatJ is leei. 
Zij11 mm iJ stil. 
Wij Zil'ijgen Heer. 
het is Uw tl'i / . 

Dankbare herinnering aan 

Hendrikus Antonius Weusthof 
echtgenoot van 

MARIA GEZIENA GEERTRUIDA WEIERINK 

Hij werd geboren op 14 september 1926 re Volthe en 
is plotseling overleden, voorzien van her H. Oliesel 
op 23 september 1991 te Rossum. Op 26 september 
1991 hebben wij afscheid van hem genomen tijdens 
de H. Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Plechelmus. Daarna hebben we hem ter ruste ge-

legd op her r .k. kerkhof re Rossum. 

Een hartelijk en opgewekt man is plotseling uit ons 
midden weggenomen. We voelen ons verslagen en zijn 
diep bedroefd. 
31 Jaar lang heeft hij een heel gelukkig leven gekend 
met Marletie, zijn vrouw, die hij altijd met ,•eel liefde 
en bezorgdheid omgaf. 
Maar Henk was ook een man van de gemeenschap. 
Hij genoot er van als heel de gemeenschap, jong en 
oud. in vriendschap en blijheid samen was in sport 
en spel. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de voet
ba lclub, waarvan hij nog altijd lid van verdienste was. 
Hij was nog altijd actief bezig in her Oranjecomité bij 
de jaarlijkse volksfeesten en in de raad van elf van de 
karnavaf. 
Bij deze bezigheden bleef hij het liefst wat op de 
achtergrond werken, waar zijn inzet groot was om 
alles zo vlekkeloos en in vriendschap te laten verlopen. 
Dan genoot hij en was gelukkig. 

Veel van zijn vrije tijd besteedde hij aan zijn grote 
hobby, tuinieren. Nier al leen zijn eigen ru in zag er 
alt!Jd keurig verzorgd uit . maar ook de tuinen van 
anderen die van zijn hobby mochten profiteren. 
Zo zal Henk blijven leven in onze herinnering, vol 
liefde en zorg voor zijn vrouw en grote inzet voor een 
hartelijke gemeenschap. 
Mijn lieve vrouw Marie1je. bedankt voor de gelukkige 
Jaren samen. MLJn onverwachte en vee l re vroege dood. 
zonder afscheid re kunnen nemen, moer je intens 
verdriet doen. Ik was ook nog zo graag bij je gebleven. 
Maar een dood zonder pijn en lijden was voor mij een 
geluk, je kende mijn angst voor dokrers en ziek-zijn. 
Blij f nier treuren orn mijn heengaan, wij geloven in 
een God van leven en elkaar weerzien. Probeer de 
opgewektheid van ons leven 1erug re vinden met de 
steun van familie en goede vrienden 
Laren wij elkaar blijven gedenken. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het p lotse
linge overlijden van mijn lieve man, dank ik u allen 
van harre. 

Ma rietje Weusrhof - Weierink 




