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In dierbare herinnering aan 

Bernardus Gerardus Westerhof 

sinds 1996 weduwnaar van 

Antonia Geertruida Meulenbroek 

Hij is geboren 4 oktober 1921 te Noord Deurningen. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij op 
4 juli 2008 in Oldenhove te Losser overleden. We hebben 
op 9 juli tijdens de plechtig gezongen Uitvaartviering in 
de H. Remigius kerk te Weerselo afscheid genomen. 
Nadien is hij te ruste gelegd op het parochiële kerkhof 
aldaar. 

Pa was het oudste van het gezin van zeven kinderen. Hij 
ging van de lagere school al snel bij een boer werken. 
Hij leerde mama kennen en het was gelijkliefde op het 
eerste gezicht. Hij fietste vaak van Noord Deurningen 
naar Weerselo, door weer en wind om bij ma te zijn. 
Zij trouwden op 6 mei 1953. Hij ve rhuisde van Noord 
Deurningen naar Weerselo. Zij bouwden samen de 
boerderij verder op. Hij werkte daarnaast ook als 
opperman bij bouwbedrijf Vos met veel plezier. Helaas 
moest hij dat opgeven door een ongeval op de bouw. 
Toen richtte hij zich helemaal op de boerderij. Er 
kwamen varkens, kippen en koeien bij . Op het land kon 

hij zijn energie kwijt in de teelt van aardappels. Samen 
kregen ze 6 kinderen. Waar hij op zijn eigen manier trots 
op was. Vooral Bennie en José namen in zijn leven een 
belangrijke plaats in. Eenmaal in de 14 dagen ging hij 
op de brommer bij hen op bezoek. Het ouderlijk huis in 
Noord Deurningen bleef ook heel belangrijk voor hem. 
Hij bezocht daar graag zijn ouders, broers en zussen. 
Daarnaast nam hij elk jaar deel aan de Gerardus 
processie. Hier heeft hij meer dan 40 jaar veel kracht uit 
kunnen halen. Het geloof was erg belangrijk voor hem. 
Bij zijn 8 kleinkinderen haalde hij streken en grappen uit. 
Hij kon daar erg van genieten. Hij wist precies waar zij 
mee bezig waren. 

Het overlijden van ma kon hij moeilijk aanvaarden. Hij 
miste haar. Hij kon het gewone leven moeilijk weer 
oppakken . Het plezier was er van af. Met de steun van 
ons en met name Johan pakte hij het leven weer op. 

De laatste jaren genoot hij veel van de televisie. Vooral 
wanneer er voetbal op was. Hij was hier een echte 
supporter van. De dagopvang in Albergen haalde hem 
uit de sleur van het dagelijks leven . Hij genoot daar van 
de mensen om zich heen. Na een kortstond ig ziekbed 
is hij in het bijzijn van zijn dierbaren overleden om de 
eeuwige vrede te vinden bij God. Die hij heel zijn leven 
trouw gediend heeft. 

Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden van onze dierbare vader en onze lieve 
opa. 

Kinderen en kleinkinderen familie Westerhof 


