


Ter liefdevolle herinnering aan 

Johannes Hendrikus Westerhof 

Geboren op 3 juli 1920 te Beuningen. 
Op 11 januari 1994 heel plotseling overleden. 

Zijn handen 
hebben voor ons gewerkt. 

Zijn hart 
heeft voor ons geklopt. 

Zijn ogen 
hebben ons altijd gezocht. 

We hebben geen kans gehad nog iets tegen hem 
te zeggen. Het is te snel gegaan. We wilden hem 
nog niet missen. 

Zijn liefde voor ons allen was enorm, al was dat 
soms moeil ijk te zien. Altijd sprong hij zorgzaam 
met ons om, hij wilde dit ook wel eens teveel 
doen. Zevenendertig jaar was hij gelukkig met 
mama en deed alles voor haar. Hij stimuleerde en 
"motiveerde de kinderen en stond dag en nacht 
voor ons klaar. 

Hij verlangde niets voor zichzelf, alles voor mama 
en de kinderen. Alleen een beetje waardering 
voor wat hij deed was voldoende. Onrecht kon hij 
niet verdragen. 

Hij kon hierbij erg streng zijn voor zijn omgeving, 
maar met name voor zichzelf. Daardoor was zijn 
leven soms zwaar. Zijn geloof gaf hem in zulke 
periodes de kracht, die hij nodig had. 

Hij werkte altijd graag, het liefst in de buitenlucht. 
Tot zijn 28e jaar heeft hij op de boerderij van zijn 
vader gewerkt. Daarna bleef hij tot zijn pensioen 
bij Landbouwvoorlichting, waar hij zijn kennis van 
de landbouw bij veel mensen thuis heeft ge
bracht. Onze gedachten gaan ook uit naar zijn 
liefde voor de natuur, tuinieren en alles wat groen 
is. 

De laatste jaren gaven zijn kleinkinderen extra 
kleur aan zijn leven. Hij leefde tevreden met mama 
aan de Veldzijde en had de rust en de tijd gevon
den samen met ons allen van het leven te genie
ten. 

Papa, opa, nog bedankt voor alles. 

Gerda, de kinderen 
en de kleinkinderen 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa danken 
wij U hartelijk. 

De familie Westerhof 


