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In dankbare herinnering aan 

Ben Westerhof 

echtgenoot van Betsy Westerhof-Eertman 

• 10 mei 1932 t 13 oktober 1998 

Hij werd op 17 oktober, na de Eucharistieviering 
in de H. Nicolaaskerk te Denekamp, begraven 
op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Als eerste zoon uit een gezin van vijf kinderen 
is pa opgegroeid op de boerderij aan het ka
naal. Als 19-jarige vond hij zijn grote liefde 
Betsy. Ze hebben samen een huis gebouwd en 
al spoedig kwamen Marcel, Peter en Lucy. 
Na een zoektocht vond hij zijn draai in de me
taal. "Wat ik veur een ander kan, kan ik veur 
mie zelf ók", zei pa en begon toen voor zich· 
zelf. De eerste jaren hebben pa en ma er sa
men hard voor gewerkt. Het was niet altijd even 
gemakkelijk, maar door pa's vastberaden ka
rakter en doordat ma hem de ruimte gaf, hem 
altijd steunde, kon pa zich volledig inzetten 

voor hun bedrijf. Met ups en downs is het uit
gegroeid tot wat het nu is. Het was pa zijn le
venswerk en hobby tegelijk. 
Skiën was een vakantie voor hem waar hij van 
kon genieten. "Ik mot miene kleinkindr'n op de 
latt 'n zett'n" : zijn droom kwam uit. 
15 jaar geleden traden de eerste symptomen 
van zijn ziekte op. Met ongelooflijke wilskracht 
heeft hij zich elke keer opnieuw uit een diep 
dal gevochten. Niet voor zichzelf, maar omdat 
hij er voor ons wou zijn. 
Met zijn weloverwogen mening wist hij ons rich
ting te geven in het leven. 
Pa, bedankt. 

Betsy, kinderen en kleinkinderen 

Voor uw medeleven bij het overlijden en de be· 
grafenis van Ben en het medeleven tijdens zijn 
ziekte, zeggen wij U hartelijk dank. 




