
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



t 
Een liefdevolle herinnering aan: 

Herman Weusthof 

Herman is geboren op 12 juli 1947 te Lemselo. 
Na een liefdevol leven met zijn vrouw Ria en 
kinderen Sharon - Gerben en Merlin is hij 
geheel plotseling op 50-jarige leeftijd van ons 
heen gegaan op 28 mei 1998. 

We hebben afscheid van Herman genomen 
samen met familie, vrienden en bekenden op 3 
juni 1998 tijdens de Eucharistieviering in de H. 
Drieëenheidskerk te Oldenzaal, waarna we 
hem te ruste hebben gelegd op de Algemene 
begraafplaats te Oldenzaal. 

Papa was voor ons een man uit duizenden. 
Hij hield van zijn gezin en was hier ook erg zorg
zaam voor. 
Op zijn vrouw Ria en dochters Sharon en Merlin 
was hij dan ook trots en liet dit dan blijken. 
Gezelligheid stond dan ook bij papa voor op. 
Van het fietsen samen met zijn vrouw Ria kon 

hij intens genieten, heerlijk door de vrije natuur. 
Voor papa was dan ook niets te gek als het om 
de kinderen ging. 
Door zijn vrolijkheid en oprechtheid straalde hij 
dit ook af naar ons. 
Zondagmorgen was zijn morgen als hij naar SV. 
De Lutte ging om zijn elftal te leiden, of om een 
wedstrijd te fluiten. 
Samen met Ria gingen ze dan 's middags de 
gezelligheid bij de familie opzoeken. 
Papa kon zich enorm verheugen op zijn aanko
mende 25-jarige huwelijksfeest wat hij samen 
met zijn familie zou gaan vieren . 
In het dagelijks leven werkte hij als timmerman, 
het liefst met jongeren om hen op te leiden voor 
een toekomst in de bouw. · 
Na werktijd kon hij zijn hobby's uit oefenen zoals 
de kanaries en zijn moestuin. 
Vele uren heeft hij hiermee doorgebracht. 

Herinner papa zoals hij altijd is geweest. 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het 
medeleven en belangstelling na het overlijden 
en tijdens de uitvaart van papa. 
Jullie zijn voor ons een grote steun ! 

Namens Ria Weusthof - Morsink 
Sharon - Gerben 
Merlin 

Oldenzaal, juni 1998 


