
t In dankbare herinnering aan 

Gerard Weusthuis 
Gerardus Johannes Weusthuis 
werd geboren te Langeveen op 17 
december 1918. Hij huwde op 25 
augustus 1953 met Aleida Albertha, 
Euphemia Heithuis van wie hij door 
de dood afscheid moest nemen op 

24september 1987. God heeft hen4 kinderen en 6 
kleinkinderen geschonken. Zelf is hij zijn vrouw 
Lenie gevolgd op 2 juni 1989. We hebben zijn 
lichaam te ruste gelegd op ons parochiële kerk
hof te Langeveen op 7 juni d.o.v. 

Afscheid nemen van iemand die ons zo dierbaar 
is, doet pijn. Maar het verdriet dat we hebben. 
wordt gedragen door grote dankbaarheid voor al 
hetgeen hij voor ons gedaan en betekend heeft. 
Vader was een man met een grote belangstelling 
voor alles en iedereen. Hij hield van de natuur, 
van alles wat groeide en bloeide. De boerderij en 
met name het vee waren zijn lust en zijn leven. 
Ondanks tegenslagen bleef hij gevoel houden 
voor humor: zijn spreuken en gezegden die altijd 
een diepere betekenis hadden, zullen wij ons nog 
lang blijven herinneren en door vertellen. 
Ook was vader een man met een onverwoestbaar 
geloof in God. Dit is hem tot het laatste toe een 
dragende steun gebleven. Voor zijn vrouw Lenie 
was hij tijdens haar ziekte als een rots in de 
branding. 

Hoe pijnlijk en verdrietig was het voor ons dat oo~ 
hij getroffen werd door diezelfde ziekte. Ook zelf 
wist hij dat hij ongeneeslijk ziek was. Maar in het 
vertrouwen dat God met hem was. heeft hij na het 
overlijden van moeder, zich er op een voortref
felijke manier door heen geslagen. 
Altijd was er de hechte familieband. Hij vertoefde 
graag tussen zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn 
kleinkinderen hebben vaak ervaren dat opa ziels
veel van hen hield. Zijn fantasie wist altijd iets 
leuks met hen te bedenken. 
Zijn laatste wens: thuis te mogen sterven, is in 
vervulling gegaan. Hij is nu weer met moeder 
verbonden die hij zo node miste. De dood was 
tenslotte geen vijand meer voor hem. Wij weten 
dat wij over de grens van de dood heen met hen 
verbonden blijven. Moge ons dit tot troost zijn. 

Goede Vader, wij willen U bedanken voor 
het leven van Weust Gerard. 
Zijn goedheid en zorg voor anderen mogen 
onder ons behouden blijven. 
Dat zij die achter blijven. daardoor met hem 
en met elkaar verbonden zullen blijven. 
Moge hij nu bij U en bij Lenie leven in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve vader en 
fijne opa, zeggen wij U onze oprechte dank. 

Langeveen. juni 1989 
Vasserdijk 25 

Kinderen en kleinkinderen 




