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Met heel veel liefde 
blijft de herinnering aan: 

Jan Westerik 
1937- 2010 

Geboren en getogen op de Boerskotten, waar 
Jan graag door het bos en langs de weilanden 
fietste en genoot van de prachtige omgeving. 
Een plek waar hij zich helemaal thuis voelde. 
Jan was erg betrokken bij zijn familie en vrienden. 
Hij vertelde dikwijls verhalen over vroeger, over 
de oorlog en hoe hij zijn broertje leerde lopen. Een 
eerlijke man met een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid. 
Ook kon hij behoorlijk koppig en eigenwijs zijn . 
"Recht is recht en krom is krom". Hij schroomde 
niet om de confrontatie aan te gaan, maar 
daarna was voor hem dan de kous ook of. 
Gelukkig was hij was ook graag in voor 
gekkigheid en had hij altijd een geintje paraat. 

Jan was een bekend gezicht in Berghuizen. Veel 
mensen zullen het beeld van hem voor zich zien 
als bouwvakker op de steiger. Een keiharde 
werker en een echte doorzetter. Iemand die veel 
plezier beleefde aan zijn werk en graag aan het 
klussen was in eigen huis of dat van zijn kinderen. 
Hij was gek op voetbal kijken. vooral naar 
FC Berghuizen en FC Twente. Wat geweldig dat 
hij nog heeft mogen genieten van het 
kampioenschap. 

Zijn gezin was het allerbelangrijkste voor Jan. 
Hij zag het a ls zijn verantwoordelijkheid en doel in 
zijn leven, dat zijn kinderen goed en gelukkig 
terecht zouden komen. Hij heeft alles gedaan om 
hieraan zijn maximale bijdrage te leveren. 
De laatste jaren heeft hij ontzettend van het 
resultaat kunnen genieten. Een voldaan en 
tevreden gevoel over zijn leven, maar vooral de 
trotse opa van zijn vijf kleinkinderen. Hij vond het 
prachtig om met ze te stoeien of te wandelen 
naar de speeltuin en koesterde zijn momentjes 
met de allerkleinsten. 

Hij is moedig van ons heengegaan, maar als een 
zeer tevreden man. Dit geeft ons ondanks het 
verdriet, veel troost. 

Lieve Jon, Popo en Opa, bedankt 
voor je liefde en goede zorgen, 
we zullen je vreselijk missen" 

Oprechte dank voor het getoonde medeleven 
en voor uw aanwezigheid b ij de avondwake of 
begrafenis. 

Riet Westerik-Veger 
Kinderen en kleinkinderen 


