


-~ Ter dankbare herinnering aan 

1 Irma Westendorp 

Op 30 maart 1958 ontving zij het leven uit 
Gods hand om het na een worstel ing van 
10 maand en , (gesterkt door het sacrament 
van de zieken) toch rustig terug te geven 
aan de Schepper, op 9 december 1987. 
Na een eucharist ievie rin g in de Lourdeskerk 
te Haaksbergen, hebben we haar broze lichaam 
aan de aarde toevertrouwd op 12 december 
d.o.v. in afwachting op de verrijzenis tot 
eeuwig leven. 

Op 30 januari 1987 getroffen door een ziekte 
die haar li chaam sloopte, heeft Irma heel 
moedig haar lijdensweg vo lbracht . 
Z ij leefde gelukkig met haar Pa en Ma in 
haar eigen nieuwe huis en was bezorga om 
hen. Zij was werke lij k het zonnetJ e in huis 
en betekende dat ook voor haar broers en 
zussen en de kle inkinderen noemden haar 
'Onze tante Irma' . In hun herin neri ng beleven 
vader en moeder nog steeds het plezier aan 
de autotochten door Nederland en Du its land 
en het pic-ni cken in de vri je natuu r. 
Z ij was vaak het midde lpunt van haar co ll e
ga's op het werk, bij de vo ll eyba lk lu b en in 
het fami liezangkoor , omdat ze voor allen hee l 
veel betekende en ze e igen lijk een soort 
du izendpoot was. 
In het ziekenh uis kreeg ze symbolisch die 
duizendpoot van al haar vriendinnen. 
Dit laatste jaar van haar leven was heel 
zwaar , maar bewonderswaardig werd zij om 

haar moed en doorzett ingsvermogen. Ze lfs de 
ve rpl eg ing stond versteld toen ze met een 
g l imlach afsche id moest nemen ,rn Hem vond 
die ze in al haar eenzaam heid heeft aange
roepen . 
Irma, wij all en di e ac hterblijven, zijn dank
baar voor je leven, dat je temidden van ons 
ge leefd hebt op de manier die jij alleen 
aan kon . 
Wij vertrouwen je toe aan Gods goedheid, 
die voor jou een plaats zal hebben van 
vreugde in Zijn Vaderhuis , en wij hopen 
elkaar daar eenmaal weer te zien. 
Rust zacht lieve Irma . 

Dank U, allen d ie met Irma en met ons 
hebben meegeleefd en aanwezig zijt geweest 
bij haar ui tvaart . 

Fam . Westendorp 


