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In dankbare her innering aan 

Johan Westendorp 
echtgenoot van 
Cecllia Spanjaard 

Hij werd geboren op 25 december 1934 te 
Haaksbergen. 
Na een langdurige ziekte is hij, gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken, gestorven op 
30 september 1992. Na de Uitvaart in zijn 
parochiekerk van de H. lsidorus te St. ls i
dorushoeve op 3 oktober, werd hij begraven 
op het parochiële kerkhof aldaar. 

Johan was een man, die niet hield van 
poespas, maar duidelijk en di rect l iet b lijken, 
wat er in zi jn hart omging. A ltijd was hij 
behulpzaam, wanneer mensen een beroep op 
hem deden. En dan genoot hij ervan, als hij 
anderen een plezier gedaan had. 
Op de eerste plaats kwam voor hem Cecilia 
en de kinderen. Dit was zo, toen de kinderen 
klein waren. Dit is zo gebleven toen de 
kinderen groot werden. Het deed zijn hart 
goed, dat al le dr ie hun eigen weg gingen. 
En als hij een klusje voor de kinderen kon 
opknappen, deed hij dit met liefde. Naar de 
geboorte van een kleinkind heeft hij met 
verlangen uitgezien. 
Hij was een man, die geboren en getogen 
buiten-mens was. Zijn werk in de tuin, zijn 
liefde voor dieren en de keuze voor zijn 
werk lieten di t zien. Bijna 40 jaar voor de 
woningstichting In Hengelo, waardoor hij 
bijna alle hoeken en straten kende. Bij zi jn 
werk en thuis kwam het hem heel goed uit, 
dat zijn handen konden maken, wat zijn 
ogen zagen. 

Huiselijke geborgenheid en vei l igheid vond 
Johan ook belangrijk. 
Kaarten mocht hij graag doen en dan kwam 
ook zijn eigen vorm van humor boven. 
Ook voor Johan is niet alti jd al les meege
lopen in zijn leven. Hij kende ook zijn tegen
slagen en verdr iet. Een hele grote tegenslag 
was het voor hem, toen zijn ziekte hem in 
1981 het werken onmogelijk maakte. Zijn 
handen moesten bezig zijn , want dan voelde 
zijn hart zich het beste. 
Niet al leen voor hem, maar voor zijn hele 
gezin was het een slag, toen bleek dat hij 
een fatale ziekte had. Alles is geprobeerd , 
Johan vocht om erbij te mogen blijven, maar 
er was geen baat. 
In eensgezindheid en met overgave hebben 
Cec1 l la en de kinderen hem In zijn eigen 
huis verzorgd en verpleegd. Hiervoor was 
hij dankbaar. 

Heer God, neem hem op 
in uw eeuwig Vaderhuis, 
In uw l iefde zonder einde. 
De l iefde van Johan blijft b ij ons, 
ook al is hij gestorven. 

Voor uw bl ijken van medeleven en belang
stell ing, ondervonden tijdens de ziekte en na 
het overl ijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader, zeggen wij u onze oprechte 
en hartelijke dank. 

Fam. Westendorp 




