
·n Beetje. 

ste,ven doe je niet ineens 
maar af en toe ·n beetje 

en alle beetjes die je stierf 
't is vreemd, maar die vergeet je 
het is je dikwijls zelfs ontgaan 

je zegt ik ben wat moe 
maar op ·n keer dan ben je 

aan je laatste beetje toe 



In dankbare herinnering aan 

GERHARDUS WILHELMUS WESTERIK 
Weduwnaar van Hendrika Dina Johanna van den Bos 

Hij werd geboren te Borne op 5 mei 1920. Hij overleed 
op vrijdag 2 februari 2001 in zijn woning te Zenderen. Op 
7 februari, na een gezongen uitvaartmis, hebben we hem 
bij zijn vrouw , onze moeder en oma op het parochiekerkhof 
aldaar begraven. 

Pa was de oudste van een gezin van negen kinderen. Hij 
was nog jong toen het gezin van opa en oma Westerik in 
Bornerbroek neerstreek. Hij bracht hier zijn jeugd door. Zijn 
vele, met veel humor doorspekte verhalen over z'n jeugd 
zijn bij ons in het geheugen gegrift.In de crisistijd verhuisde 
het gezin nogmaals, nu naar Zenderen. Als jongeling leerde 
Pa het vak van woningstoffeerder bij Kuperus in Almelo, 
waarna hij een aantal jaren werkte als "Willem". Later werkte 
hij als machinemonteur bij de textielspinnerij Twenthe. 
Na de oorlog.die hij met de nodige stuurmanskunst goed 
heeft doorstaan, trouwde hij op 29 september 1949 met 
Riek van den Bos. Ze woonden de eerste jaren van hun 
huwelijk op het adres Hoofdstraat 131, een bovenwoning, 
waar het gezin werd verblijd met de geboorte van vier zoons. 
In 1956 werd er voor het laatst verhuisd en wel naar 
Lidwinaweg 5. Hier werd het vijfde kind geboren, een dochter. 
Een grote klap kreeg Pa te verwerken door het plotseling 
overlijden van zijn "Moetje" op een nog jonge leeftijd. 
In 1970 werd hij onverwacht arbeidsongeschikt verklaard, 
een feit dat door hem maar moeilijk kon worden 
geaccepteerd. Maar samen met Ma heeft hij zich toch goed 
door deze moeilijke tijd heengeslagen, aan werk was immers 
geen gebrek met vijf opgroeiende kinderen. 

Hij was zeer creatief in het bedenken van oplossingen. 
Zo bouwde hij voor de kinderen een eigen zwembad 
en zelfs een trampoline achter het huis. Dit alles mede 
doordat de geldelijke middelen niet voor het oprapen waren. 
Wat heeft hij een tijd doorgebracht in zijn schuur, met het 
bedenken en uitvoeren van speciaalgereedschappen en 
machines. Met het repareren van fietsen en brommers. 
Pa werd op latere leeftijd een volleerd automonteur, door 
het uitdijende wagenpark van z'n zoons. Wat genoot hij niet 
van zijn eerste eigen auto nadat hij op latere leeftijd het 
rijbewijs gehaald had. Allemaal hebben we van hem hierin 
onze eerste rijlessen gehad op een nog nieuw stuk van de 
autoweg. Daar genoot hij zelf het meeste van als een grote 
kwajongen. Wat waren ze samen trots op hun kleinkinderen. 
Opa ging met de kleintjes fietsen , tapdansen en zelfs jodelen 
onder de brug . Maar aan deze mooie tijd kwam een eind 
toen Ma ziek werd. Samen zijn ze nog op vakantie geweest 
naar Australië , wat de vervulling van een droom voor Pa was. 
Na het overlijden van Ma is zijn leven nooit meer geweest 
zoals voorheen. Haar te moeten missen , het alleen zijn, 
hij heeft er nooit aan kunnen wennen, dat maakte hij dan 
ook in elk gesprek duidelijk, evenals aan het feit dat hij niet 
meer kon zoals vroeger omdat zijn krachten afnamen. De 
geboorte van het eerste achterkleinkind maakt hij niet meer 
mee, hij was zeer blij en trots dat te mogen vernemen. Veel 
steun had hij aan zus Marie bij wie hij elke dag op de koffie 
ging. Zij was het ook die als eerste bij hem was toen hij 
stilletjes van ons heenging. Geheel volgens eigen wens 
gestorven zonder lijdensweg. We zijn er zeker van dat hij 
weer verenigd is met zijn Rika, onze moeder en oma. 
Pa bedankt voor alles wat je voor ons allen hebt betekend. 

Voor de vele blijken van belangstelling bij dit afscheid 
zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


