


In dankbare herinnering aan 

Henk Westerik 
Henk is geboren op 2 juli 1928 te Bornerbroek. Hij 
groeide op als boerenzoon en was een echte man van 
de natuur. In 1951 kreeg Henk verkering met Truus. Zij 
hebben elkaar ontmoet onderweg van 't Schip naar 
Zenderen. Op 14 mei 1957 zijn ze getrouwd in 
Zenderen. Eerst woonden zij in Azelo waar hun eerste 2 
kinderen Corry en Jan werden geboren. Daarna zijn ze 
verhuisd naar de Beerninksweg in Borne, daar werden 
Erna en Gerrie geboren. Vele jaren zijn ze daar zeer 
gelukkig geweest. 

Henk was een harde werker. Eerst werkte hij als 
boerenknecht in Bornerbroek. Daarna aan het kanaal. 
Ook bij de slachterij Wierden hadden ze aan hem een 
goede kracht. Uiteindelijk kwam hij bij Bons en Evers 
terecht, daar heeft hij ruim 30 jaren gewerkt. In 1988 
ging Henk met de VUT en heeft nog ruim 14 jaren 
kunnen genieten van zijn vrije tijd. Ook daarna heeft hij 
nog hard gewerkt bij Barbara en als aspergesteker. 

Henk was een goede en zorgzame vader die graag op 
de achtergrond bleef. Het liefste fietste hij door zijn 
mooie Twentse land met vrouw en kinderen. Ook een 
kaartje leggen deed hij heel graag met familie, bij Bons 

en Evers of in Azelo. Ook op zijn kleinkinderen was hij 
heel erg gesteld. Ze konden voor alles bij opa 
aankloppen of het nu was voor het repareren van de 
fiets of het lenen van de tandem. In de schuur stond een 
heel arsenaal aan fietsjes en stepjes klaar zodat de 
kleintjes zich goed konden vermaken. 

Ook in de buurt was Henk een gewaardeerde buurman 
en vriend. Niemand hoefde vergeefs een beroep op 
hem te doen. Hij stond altijd klaar om de handen uit de 
mouwen te steken . Een heg knippen of straatje vegen, 
hij deed het met veel plezier. Tijdens feestjes kon Henk 
ook flink uit de band springen, de buren kunnen daar 
hele verhalen over vertellen. 

Henk ging vol goede moed naar het ziekhuis toe. Hij 
zei: voor de kerst ben ik weer thuis. Helaas heeft het niet 
zo mogen zijn. Henk was dankbaar voor het fijne leven 
dat hij heeft gehad mei vrouw en kinderen . Op 27 
december 2002 is hij gestorven in het SMT te Hengelo 
omringd door zijn innig geliefde vrouw en kinderen. 

Wij danken u voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekenhuisopname en na het 
overlijden. 

Truus Westerik- Olthof 
Kinderen en kleinkinderen 


