
Bezige handen, nu gevouwen en stil 
een leven vol ijver, zo was je wil. 

Nu heb je rust, met lichaam en geest 
vaak zal ik denken, aan wat is geweest. 

Niemand die begrijpen zal 
hoe vreselijk ik je mis. 

Niemand die beseffen zal 
hoe erg die pijn wel is. 
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Een liefdevolle en dankbare herinnering aan 

Theo Weusthof 

echtgenoot van Truus Achterweust 
Theo werd geboren op 6 mei 1946 te Lemse_lo als 
elfde in een gezin van dertien kinderen ... or 7 mei 1975 
trouwde hij met Truus Achterweust en ZIJ gingen wonen 
op de ouderlijke boerderij te Lemselo. Na een liefdevol 
huwelijksleven van bijna 30 jaar overleed hij, na het 
ontvangen van de Ziekenzalving, op 26 november 
2004 te Enschede. Samen met familie, vrienden en 
bekenden hebben we afscheid genomen van Theo op 
1 december tijdens een gezongen Uitvaartviering in de 
H. Plechelmuskerk te Rossum. Daarna is hij, gedrag_en 
door zijn broers, te ruste gelegd op het paroch1ele 
kerkhof. · 

Op jeugdige leeftijd al heeft hij afscheid moeten nemen 
van zijn moeder, die op vrij jonge leeftijd kwam te over~ 
lijden. Nadat Theo zijn schooltijd had afQemaakt Is h1J 
meer dan 40 jaar met veel liefde en ambItIe werkzaam 
geweest in het autovak. Hij heeft zich weten op te wer
ken van leerling-monteur tot chef werkplaats . Naast 
auto's had hij zeer veel interesse in de technische 
samenstelling van landbouwtrekkers. 
Buren en bekenden deden nooit tevergeefs een 
beroep op hem om een klus aan een trekker te_ klaren. 
Hoe moeilijk het karwei soms ook was, door zIJn _tech
nisch inzicht en doorzettingsvermogen kreeg h1J het 

bijna altijd voor elkaar, daarbij vaak geholpen door zijn 
broer Fons, die bij hem inwoonde. Zijn grootste hobby 
echter waren zijn bijen. Theo kon uren besteden aan 
het bestuderen van de gedragingen van zijn bijenvC>l
ken, voóral toen de laatste jaren daar wat meer t1Jd 
voor vrijkwam. Aan de rand van zijn eri had hij van een 
voormalig kippenhok een echt Twents " lernenschoer " 
gemaakt. Hij was zo gedreven bezig m_et zIJn hobby dat 
hij zelfs een cursus volgde en een diploma" als ama
teur-imker behaalde. Met veel humor kon hIJ dan ook 
vertellen over zijn "vliegende vriendjes". 

Theo probeerde erg verstandig om te gaan met zijn 
gezondheid. Daartoe g_ing hij bijna wek_elijks zwemmen 
en fietsen. Ook was h1J een d1epgelov1g mens en_ een 
regelmatige kerkbezoeker. Theo had een voorliefde 
ontwikkeld voor het beluisteren van Gregoriaanse 
gezangen. . 
Ruim drie maanden geleden werd Theo ziek. 
Behandeling leek aanvankelijk succesvol te verlopen, 
maar langzamerhand werd duidelijk dat het een zware 
strijd zou worden. Met veel wilskracht is hij de strijd 
aangegaan maar heeft deze helaas niet kunnen \\lin
nen. We hebben grote bewondering voor "de wIJze 
waarop Theo met zijn ziekte omging. Zo liet h1J zien wie 
hij werkelijk was en zo zal hij altijd in onze herinnering 
blijven. 

Theo bedankt voor al die fijne jaren die we samen heb
ben gehad. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tij
dens zijn ziekte en overlijden danken wij u oprecht. 

Truus Weusthof - Achterweust 
en familie 


