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In dankbare herinnering aan 

Bernardus Gerhardus Weusthof 

echtgenoot van 
Josephina Lamberta Loohuis 

Hij werd geboren op 14 november 1922 te De 
Lutte. Op 24 september 194 7 trouwde hij met 
Fien Loohuis. Op 16 juni 1994 is hij geheel plot
seling van ons heengegaan. Na de Uitvaart
plechtigheid in de H. Drieëenheidskerk hebben 
wij hem op 21 juni 1994 te ruste gelegd op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat. 

Papa was een rustig en eenvoudig mens, vol 
liefde en zorg voor zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen. In zijn leven heeft hij heel veel werk 
verricht. Eerst op de brouwerij, en later stichtte 
hij zijn eigen bedrijf aan de Veldweg. wat zeer 
arbeidsintensief was. 
Jaren deed hij dit alles met veel liefde en ple
zier, samen met mama. Totdat hij op 51 -jarige 
leeftijd een hartinfarct kreeg en zo voor een 
moeilijke beslissing kwam te staan. Vanwege zijn 
gezondheid moest hij de brouwerij verlaten. 
waarna hij thuis op zijn bedrijf rustig verder kon 

werken. Naarmate hij ouder werd was ook dit 
voor hem wat teveel. Jarenlang zocht hij naar 
een huis met een tuin om toch vooral zijn hobby, 
de kanaries, te kunnen behouden. Zijn wens 
ging in vervulling. 
In de Bentinckstraat kon hij samen met mama 
van de oude dag genieten. Helaas mocht hij er 
maar kort van genieten. 
Papa was een groot natuurliefhebber en jager, 
vaak te vinden in het jachtveld, waarover hij dan 
ook veel kon vertellen. 
Laten wij bidden dat papa nu verder mag leven 
bij God, in wie hij een groot vertrouwen had. 
Wij bidden om kracht om zonder hem verder 
door het leven te kunnen gaan. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw blijk van belangstelling tijdens en na 
het overlijden van mijn man, onze vader en opa 
danken wij U van harte. 

J.L. Weusthof-Loohuis 
Kinderen en kleinkinderen 




