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Ter nagedachtems aan 

HENDRIKUS JOHANNES WEUSTINK 

echtgenoot van 

GEZINA JOHANNA HENDRIKA MARIA 
BOLHAAR 

H11 werd geboren op 13 maart 1901 in Ootmarsum. 
Gesterl<t door het H. Sacrament der Zieken is hij nog vn1 
plotseling op 8 maart 1990 in Oldenzaal overleden. Na 
eel'I uitvaart mis op 12 maart in de Antonius van Padua 
kerk te Oldenzaal, vond de afsluitende viering plaats in 

het crematorium te Usselo. 

Het ,s een groot voorrecht een echtgenoot en vader zo 
lang in het midden te hebben. Temeer als een vader zo 
intens meeleeft methetwel en wee van het gezin, van de 
familie en van de gemeenschap. Niets was hem te veel. 
H1, had vreugde a!s het anderen goed ging, en h11 leed 
mee bij hun verdriet 
Dat kon hij vooral omdat hij leefde en handelde als een 

vroom man, die wist dat alles van de Schepper kol"'lt en 
dat alles weer naar Hem toegaat. 
Daarom stelde hij ook prijs op een werkzaam leven. Hij 
vond dat zijn plicht. Nadat hij als adjudant van de 
gemeente-politie van Oldenzaal gepensioneerd was 
werkte hij nog ben Jaren als ambtenaar b11 de 
Gemeentelijke Sociale Dienst Z11n werk deed hij integer 
en oprecht, zich bewust van zijn taak en steeds bang 
iemand te kort te doen. 
Zo'n vader is en bliJ!t een voorbeeld voor zijn kinderen. 
En z,1 zullen hem bi iven gedenken als een goed mens, 
d,e hen met raad en daad terzijde stond en waarop ziJ 
bouwen konden. 
Lieve vrouw, mijn ve~aardag mochten we· helaas· niet 
meer samen V1eren. Na zoveel 1aren echtelijke trouw 
vond de Schepper het blijkbaar genoeg Maar wij bliJVen 
in gedachten biJeen. 

Voor de vele blijken van bètangstel ing. ondervonden na 
het overlijden van mijn dierbare man en onze zorgzame 
vader en opa, zeggen wij u onze harteliJke dank. 

G.J.H.M. Weustink-Bolhaar 
Kinderen en kleinkinderen. 


