
t 
LATEN WIJ BIDDEN 

voor 

JOHANNA CHRISTINA WESTREK 

weduwe van 
JOHANNES GERHARDUS LAMMERSEN 

Oma is geboren te Lonneker op 3 oktober 
1906 in een gezin van acht kinderen. To en zij 
trouwde is zij naar Hengelo verhuisd. Twee 
jongens kreeg zij: Gerrit en Henk. 
Oma is een levenslustige vrouw geweest met 
een zonnig karakter en een grote blijmoedig
heid. Dat uitte zich in de vele liedjes die ze 
zong en de versjes die ze kende. 
Bij al haar zorgen voor opa en ons cijferde zij 
zichzelf geheel en al weg. Als zij ons en ve le 
anderen maar gelukkig zag , was zijzelf geluk
kig . Als een echte Maria-vereerster heeft zij 
Maria's houding tot de hare gemaakt : dienen 
en he lpen . 
Daarbij had zij , gebaseerd op een levendig en 
persoonlijk geloof een hele zuivere levenshou
ding. Zij kon geen goedkeuring hechten aan 
losse moraal en zeden. Zij aarzelde niet haar 
misnoegen daarover te uiten. Als een zinne
beeld van licht uitte zij haar overtuiging in 
gesprekken ook aan anderen, en probeerde die 
over te dragen. 
Het vertrek van Gerrit en Rina naar Nieuw-Zee
land heeft haar uiteraard niet onberoerd gela
ten, welzeker ook , doordat zij nu niet meer kon 
zorgen. 
In wat rustiger tijden, tussen alles door, was 
zij bezig met haken, breien en borduren, en 
heel de familie en vele anderen hebben daar
van wel wat in huis . 

Haar geloof en sterke wilskrach t en haar 
blijmoedigheid hebben haar ook ondersteund, 
toen zij wanke lde onder de slagen van het 
leven. Zij heeft veel te lijden gehad en een 
groot kruis moeten dragen . En het is eigenlijk 
verwonderlijk , dat zij het zolang heeft kunnen 
volhouden. 
Oud geworden heeft zij haar oude en vertrouw
de huis verla ten en is in Huize Backenhagen 
gaan wonen. In die korte t ij d heeft zij daar een 
buitengewoon goede verzorging ontvangen . Wij 
zijn er zeer dankbaar voor. 
Op 18 december werd zij weer getroffen door 
een ernstige ziekte en toen heeft zij ook het 
H. Sacrament der Zieken ontvangen. En nog 
vijf lange, lange dagen heeft zij moeten wach
ten totdat de deur van de eeuwigheid voor 
haar openging op 23 december 1990. Oma is 
84 jaar geworden. 
Voor haar vierden wij de plechtige Uitvaartmis 
in de Onze Lieve Vrouwekerk te Henge lo op 
28 december 1990 en legden haar daarna te 
rusten in het graf van opa op de begraafplaats 
aan de Deurningerstraat te Hengelo. 

Oma, bedankt voor alles . Rust nu in de vrede 
.van God . 

Voor uw zorg en ondersteuning en meeleven 
tijdens het ziek-zijn en sterven van oma zijn 
wij U heel dankbaar. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


