
Als dankbare herinnering aan 
GERHARD ANTONIUS WESTREK 

echtgenoot van 
GEZINA HENDRIKA IDA 

MEKKELHOL T. 

Hij werd geboren op 6 oktober 1913 
te Lonneker. P.lotseling heeft de Heer 
hem tot Zich geroepen op 26 oktober 
1983. Biddend hebben wij op 31 okto
ber daaraanvolgend afscheid van hem 
genomen in een gezongen Uitvaart in 
de H. Geestkerk te Enschede. Daarna 

hebben wij hem in een crematie
plechtigheid te Usselo toever

trouwd aan de Heer van 
alle leven. 

Wat voelen we ons klein en verlaten. 
nu hij zo plotseling van ons is wegge
roepen. Meer dan ooit beseffen wij nu 
ten diepste wat hij voor ons heeft be
tekend. - Hij was een man. op wie je 
kon bouwen: recht door zee, eerlijk 
en open. diepgelovig. met een eigen 
kijk op de maatschappij. 
Hij kende uit ervaring de armcede 

van het leven ; daarom was hij zo blij 
dat hij z'n kinderen 'n goede toekomst 
kon bieden ; daarom ook heeft hij zich 
een groot deel van zijn leven a:s lid 

en bestuurslid van de vakbond ingezet 
voor sociale gerechtigheid en eerlijke 
kansen voor iedereen. - Hij was een 
bewogen mens, die zijn christelijk ge
loof een diepe inhoud gaf in het leven 
van alledag. 

Hij was onvermoeibaar. al les pakte 
hij aan, alles kon hij. 

Vooral in de laatste jaren bleek zijn 
geest echter sterker dan zijn l ichaam. 
Hij leed daaronder, want hij kon niet 
sti lzitten. Maar ook in die jaren bieef 
hij doen. wat hij kon doen. - Zo is hij 
gestorven. als een bezige man. een 
onvergetelijke echtgenoot, vader. 
schoonvader en opa. d ie zijn ve:e ta
lenten ten volle gebruikt heeft. 
Daarvoor zal God hem be:onen. 
Samen met Eri k zal hij nu wonen in 

Zijn eeuwig Vaderhuis. Samen zullen 
zij onze voorsprekers zijn. 

VADER. DANK JE WEL VOOR ALLES! 

Graag wi l len wij U langs deze weg 
danken voor Uw hartelijk meeleven in 
de moeilijke dagen na zijn overl i jden. 
Dit was voor ons een grote steun. 

G.H.I. Westrek- Mekkelholt 
Kinderen. behuwd- en kleinkinderen 




