


In liefdevolle herinnering aan 

Herman Busscher 
Hermannus Jan Hendrik 

• 1 0 december 1928 t 16 november 2003 

Herman werd geboren als vierde kind in het gezin 
Busscher, aan de linderesweg, hij was de oudste 
zoon.Toen hij twee jaar was, viel moeder weg uit het 
gezin, een moeilijke periode vooral in die tljd. Het 
gezin werd weer completer toen vader hertrouwde 
en er nog vijf kinderen werden geboren. Een groot 
gezin waarin hard gewerkt moest worden, om de 
kost te verdienen, vooral in de oorlog waren het 
moeilijke jaren, met veel tegenslagen. Nadat meer
dere zussen hun eigen gezin gingen stichten, bleef 
Herman samen met-Gerard, Kathrien en Rikie op de 
boerderij wonen. Samen runden ze de boerderij, 
ieder op zijn of haar eigen manier. Herman genoot 
van het buitenleven, van het werken op het land, van 
het verzorgen van de dieren. Op jacht gaan deed hij 
met veel plezier, velen zullen daar goede 
herinneringen aan hebben. Hij hield van sport, vele 
jaren was hij een trouwe supporter en tevens lid van 
een elftal van LSV. Maar zijn grootste hobby was 
toch wel zijn liefde voor de paarden, van jongs af 
aan boeiden die hem het meest, op menig concours 
was hij te vinden evenals op allerlei andere 
evenementen en hij genoot hiervan. Jarenlang was 
hij lid van de paardenverzekering, had een bestuurs
functie en zette zich volledig in. Dat was eveneens 
het geval in de buurtkring, hij voelde zich hierbij erg 
betrokken en was actief. Herman was een sociaal 
man, geînteresseerd in de gezinnen van zijn zussen, 

betrokken bij het wel en wee van neven en nichten, 
wat ook wel naar voren kwam toen Herman 65 jaar 
werd en ter ere hiervan een feest gaf. 
Hij was iemand die hield van uitgaan, zijn reis naar 
Canada enkele jaren geleden was wel een 
hoogtepunt. Een man die hield van vrolijkheid en 
gezelligheid, met een zacht karakter, begaan met 
mensen. Herman werd ziek, hij kreeg darmkanker en 
werd geopereerd en herstelde voorspoedig. Toch 
moest hij in de loop der jaren steeds inleveren wat 
gezondheid betrof, desondanks genoot hij van een 
kaartje leggen met familie, of het uitgaan met 
vrienden op de zondagavond. Totdat Herman 
opnieuw ziek word, enkele kuren volgen, maar de 
kanker zet door, de doktoren kunnen niets meer voor 
hem doen. Herman komt thuis, en dan gaat het 
allemaal heel snel. Op vrijdag 14 november ontvangt 
hij de ziekenzalving in het bijzijn van zijn familie, een 
dierbaar, waardevol moment. Hij heeft van iedereen 
afscheid kunnen nemen. 
Blij dat hij thuis kon blijven in de vertrouwde 
omgeving is Herman afgelopen zondag 16 november 
gestorven op de leeftijd van 74 jaar. 

Op donderdag 20 november 2003 hebben wij 
afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartdienst 
in de St. Jacobuskerk te Lonneker, waarna we hem 
te ruste hebben gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Moge hij rusten in vrede. 

Bedankt voor uw medeleven, voor uw bezoek en 
zorg tijdens zijn ziekte en voor uw aanwezigheid bij 
de uitvaart en begrafenis. 

Familie Busscher 


