


Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN HERMAN WEUSTINK 
echtgenoot van 

MARIA JOHANNA SIERS. 

Hij werd geboren te Denekamp 15 januari 
1924 en is gesterkt door het sacrament der 
zieken overleden te Enschede, 31 januari 
1978. Zijn lichaam werd vanuit de St. Ni
colaaskerk te Denekamp te rusten gelegd 
op het r.k. kerkhof aldaar 4 februari 1978. 

Een diepgelovig en getrouw mens is van 
ons heengegaan, altijd vol overgave aan 
God en de mensen. Samen met zijn vrouw 
bouwde hij een mooi gezin op en samen 
met zijn collega werkte hij aan het bedrijf, 
zodat er toekomst was voor zijn kinderen 
en familie. Heel zijn leven was getekend 
door zHn toewijding aan zijn levenstaak, 
hartelijk en eenvoudig, bezorgd en vol mee
leven. Zo wist hij een zorgzame echtge
noot en liefdevolle vader te zijn, alom be
kend en een vriend voor velen. 
Hij leefde vanuit een diep christelijk geloof, 
dat het zin heeft een goed mens te zijn 
en zo mee te werken aan het Rijk Gods 
op deze wereld. Voor zijn dierbaren en voor 
allen, die hem op zijn levensweg ontmoet
ten, was hij een mens om van te houden, 
een mens om niet te vergeten, door de 
manier waarop hij lief en leed met ons 
deelde. 

Bij alle dankbaarheid voor deze fijne man 
zijn we bedroefd over zijn onverwachte 
dood. De gedachte dat deze getrouwe die
naar is overgegaan naar het eeuwige leven 
bij God, die de Heer is van leven en dood, 
is ons een grote troost in zijn geest ver
der te gaan. 
Mijn dierbare vrouw en kinderen, ik dank 
jullie voor alle zorg en liefde voor mij . 
Ook dank ik mijn familie, vrienden en ken
nissen voor alle goedheid en vriendschap. 
Ik ben van u heengegaan, maar bewaart 
mij in uw gebed en herinnering en blijft 
goed voor elkaar, zoals ik u heb voorge
daan. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming, ondervonden bij het 
zo plotseling overl ijden van onze dierbare 
echtgenoot en vader betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 

FAMILIE WEUSTINK-SIERS 

Denekamp, februari 1978 
Krabbendijk 11 


