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In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Westerik 
sinds 1971 weduwnaar van 

ANNA SUSANNA WELHUIS. 

Hij werd geboren op 9 augustus 1904 re 
De Lutte. Gesrerkt door de H. Sacramenten 
der Zieken is hij op ó juni 1987 in het zie
kenhuis in Oldenzaal overleden. Op IO juni 
d a.v. werd zijn lichaam ter ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof ce De Lutte. 

De betekenis van vader valt moeilijk in en
kele woorden te omschrijven. 
Reeds op jonge leeftijd kreeg hij de ver
antwoording voor de boerderij .Erve Mon
nikhof". Zijn grote liefde voor de natuur 
kwam hem hierbij goed van pas. 
Om gezondheidsredenen moest hij het reeds 
vroegtijdig rustiger aandoen; dit was voor 
hem moeilijk te aanvaarden. 
Door zijn nogal gesloten karakter wist hij 
zijn emoties moeilijk te uiten. 
Een zware schok was het voor hem dat 
moeder reeds jong is overleden. 
We zijn hem dankbaar dat hij ons steun 
en liefde gaf in onze groei naar volwas· 
sen heid. 

Trouw diende hij steeds God in zijn dage
lijks gebed en h1J lui~terde graag naar de 
Gregoriaanse gezangen. 
Door het vele lezen had hij een grore af. 
gemene interesse en was hij goed op de 
hoogte met het wereldgebeuren. 
Hij genoot altijd als de kleinkinderen hem 
kwamen bezoeken; vader was voor hen 
een lieve opa. 
Zijn gezondheid ging het laatste half jaar 
steeds verder achteruit. 
Pasen had hij het liefst in de kerk willen 
mee beleven en nu met Pinksteren zal de 
H. (,eest ons sterken waardoor het een 
troost voor ons is te weten dat vader nu 
bij moeder is. 

.Er is één weg die Je alleen moet gaan 
geen mens kan je op dat pad vergezel len. 
Je diepste angsten kun je niet vertellen, 
en je moet verder tot Hij je stil doet staan·. 

Voor uw belangstelling en medeleven. wel 
ke wij van u mochten ondervinden. tijdens 
de ziekte en na het overlijden van vader 
en opa, danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 
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