
Ter gedachtenis aan 

Hendrikus Johannes Maria 
Weustink 

H1J 1s 19 november 1948 te Enschede 
geboren. Daar overleed hiJ, gesterkt 
door de zalving der zieken, 13 mei 1984 
na een noodlottig ongeval. W1J legden 
hem 17 mei d.a.v. te ruste op het r. k. 
kerkhof te Overdinkel. 

De meimaand 1s door het jonge leven 
dat zich alom ontvoud, de mooiste 
maand van het jaar. Iedereen geniet 
daarvan en het enthousiasme van jonge 
mensen om de natuur in te trekken is 
begrijgelijk. 
Des te harder komt het aan als in zo'n 
mooie tijd en in zo'n jong leven op zo'n 
ongelukkige wiJze de dood z11n intrede 
doet. 
Die avond zou hij op tijd thuiskomen, 
had hij gezegd. Het werd voor hem 
een gaan naar zijn vader in het huis 
van God. 
Diep werden zijn moeder, zusters en 
naaste fami lie, vrienden en buren ge
troffen door zi1n onverwacht heengaan. 
H1J was een rustige jongeman, bezorgd 
voor zijn moeder en allen die een be
roep op hem deden. Zonder ophef stond 

hij klaar voor een ieder thuis en in de 
buurt. Door ziJn vakbekwaamheid en 
zijn plezier in het werk was hij voor zijn 
werkgever een kostbare kracht die niet 
op een uurtje keek. 
"Waarom dat nu zo moest"? vragen 
WIJ. Aan elkaar blijven wij het antwoord 
schuldig en hulpeloos en machteloos 
treuren wij om het breken van een leven 
dat nog een hele toekomst voor zich 
had. 
Wat zullen wij doen? Toch maar trach
ten de draad van het leven weer op te 
pakken en in de gedachtenis aan Henny 
in het leven te geloven ? Daartoe geve 
onze Heer ons de kracht al bidden wij 
met piJn in het hart en tranen in de 
ogen: ,.Heer, geef Henny deel aan uw 
eeuwig leven·. 
Dat hij ruste in vrede, 

Voor uw bliJken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn geliefde zoon, onze dierbare 
broer, zwager en oom, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 
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