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In groot geloof is ons naar de Heer voorgegaan 

JOHANNA GEERTRUIDA GEZINA 
WESTERIK-VRIJKOTTE 

sinds 8 december 1989 weduwe van 

GERARDUS JOHANNES WESTERIK 

Ze werd geboren aan de Leemsteeg in Zuid-Berghuizen 
op 7 juni 1906. Nogmaals gezalfd met de H. Olie, ging ze 
van ons heen in het Oldenzaalse ziekenhuis op 7 maart 
1991. Na een Uitvaartmis in haar Mariakerk hebben we 
haar lichaam in het graf bij vader te rusten gelegd 
op 11 maart. 

Ze zal in herinnering blijven bij haar zeven kinderen als 
de zorgzame moeder, die zich samen met vader volledig 
heeft ingezet voor ons allen; ze had altijd goede zin, 
kwaad worden was er niet bij, evenals het voortrekken 
van een van de kinderen, want ze liet allen in dezelfde 
hartelijkheid delen. Ze toonde geen angst in haar 
kontakten met medemensen en in moeilijke situaties, 
zoals in de oorlogstijd. 

Ze was trots op haar 13 kleinkinderen, voor wie ze 
bezorgd was en van wie ze geen verjaardag zou 
vergeten. Van de ene kant was ze gesloten, wat op 
zichzelf, ze kon zich moeilijk uiten bij verdriet, ze sprak 
niet graag over zichzelf en zeker niet over anderen; van 
de andere kant had ze graag mensen om zich heen en 
was ze spontaan en gastvrij, als ze met anderen kon 
uitgaan of met de kinderen feestvieren of Carnaval 
houden. 
Ze leefde vanuit een diep geloof en een hartelijke 
verbondenheid met Jezus en met zijn moeder Maria; elk 
jaar ging ze naar Kevelaer, twee keer naar Lourdes, 
waar ze heel wat kaarsjes heeft opgestoken voor diverse 
intenties. Ze ging graag naar de kerk·· wat kon ze er vlug 
naar toe lopen- en leefde van harte mee met haar 
parochie. 
Toen vader plotseling thuis overleed, voelde ze zich 
vaak zo alleen, omdat ze de onafgebroken steun van 
hem moest missen. Gelukkig kreeg ze goede hulp van 
haar kinderen, vooral van Betsie en Henk, maar ook van 
professionele zijde. Haar krachten werden steeds 
minder, totdat ze met al haar kinderen om zich heen haar 
leven weer in Gods hand teruggaf. Biddend hebben we 
haar toevertrouwd aan "den nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde" 
Uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden 
was voor ons een grote troost. We danken u van harte. 

Kinderen en kleinkinderen. 


