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Als jongste uit een gezin van negen kinderen bracht 
hij een groot deel van zijn jeugd door in Borne. 

Na zijn huwelijk met Jo Geerdink gingen zi j in 
Hengelo wonen. Zij kregen drie zoons, die zij met 
veel liefde grootbrachten. 

Hij was een harde werker, één die uit het goede hout 
gesneden was. Hij werkte zich op tot baas van de 
technische afdeling/schilders en werkvoorbereiding 
bij Stork Chemie. 
Deze funktie werd later door hem uitgeoefend bij 
de AKZO alwaar hij zijn werkzame periode afsloot 
als technisch inkoper. 

Veel van zijn vrije tijd werd besteed aan bestuurs
funkties op het gebied van Kerk en Samenleving. 
Ondanks zijn drukke baan en vele funkties kwamen 
zijn vrouw en kinderen nooit tekort. 

Hij was in alle opzichten een echte steun voor zijn 
vrouw en wist zijn zoons te stimuleren bij studie en 
werk. 

In hun huis was plaats en aandacht voor velen: gast
vrijheid stond hoog in hun vaandel. 

Later genoot hij met vol le teugen van de vele be
zoeken aan en van de kinderen en de kleinkinde
ren. 

De vele gedane klussen zullen ons blijvend aan hem 
doen denken. 

Het werken op zijn landje was voor hem zijn lust en 
zijn leven. Naast zijn liefde voor alles wat groeit en 
bloeit, betekende het contact met de mede-tuiniers 
veel voor hem. 

De laatste jaren liet zijn gezondheid iets te wensen 
over. Toch kwam het einde van zijn leven voor men
selijke begrippen te snel en onverwacht. 

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend. 

In het gelovig vertrouwen dat zijn overlijden niet het 
definitieve einde is, hebben wij zijn lichaam te ruste 
gelegd op woensdag 13 november 1996 op de be
graafplaats aan de Deurningerstraat in Hengelo. 

Voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van mijn lieve man, onze fijne vader en 
opa danken wij u oprecht. 

J.J. Westerik-Geerdink 
Kinderen en kleinkinderen 




