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Dankbare herinnering aan 

Hermanus Antonius Weusthof 
weduwnaar van 

ANNA MARIA KOEHORST 

Hij werd geboren op JJ maart 1899 te Lem
selo en is overleden op 6 november 1991 
In het .Gerardus Mafella" verpleeghuis te 
Denekamp. Op 9 november 1991 hebben 

·we biddend afscheid van hem genomen in 
een Eucharisrieviering in de parochiekerk 
van de H. Plecheimus. waarna we hem te 
rusre hebben gelegd bil moeder op het r.k. 
kerkhof te Rossum. 

Een zorgzame en altijd opgewekte vader 
en opa is van ons heengegaan. We zijn be
droefd maar toch vooral dankbaar dat we 
hem zolang in goede gezondheid In ons 
midden mochten hebben. 
Vader heeft vele zorgen gekend in zijn tal
rijke gezin. Intens verdriet door het over
lijden van moeder op 49 jarige leeftijd en 
een van zijn zoons, op dezelfde leeftijd. maar 
ook veel vreugde en geluk in een zorge
loze ouderdom. Hij hield van het leven op 
de boerderij en hel verzorgen van 't vee. De 
laatste Jaren was zijn tuin zijn grootste 
hobby. 

Door ~Jn goede gezondheid ging hij tot 
op <te leefrijd van 92 jaar nog dagelifks 
war rondrijden op zijn fiets. Zo maar wat 
rondrijden in de natuur waar hij zoveel 
van hield. of naar de buren voor een praar
le want daar hield hij ook van. 
Met veel belangsrelling volgde hij het wel 
en wee van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Hij genoot van hun bezoeken en van de 
sigaren die ze voor hem meebrachten. Zo 
heeft hij een heel fijne en gelukkige ouder
dom gekend. 
Toen hij enkl.'le maanden geleden getrof. 
fen werd door een ziekte die hem half ver
lamde en het spreken moeilijk maakte. had 
het leven geen zin meer voor hem en had 
hij vrede met de dood. 
Ook wij willen zijn heengaan in vrede aan· 
vaarden ook al zullen wij zijn gezelligheid 
l.'n hartelijke grappen missen. 
Vader en opa. bedankt voor de fijne her
inneringen die we allen van je bewaren en 
leef nu gelukkig bij de Heer. 
Tot weerziens. 

Voor uw meeleven tijdens ziekte en over
lijden van onze lieve vader en opa. onze 
oprechte dank. 

Familie Weusthof 
Kinderen en kleinkinderen 


