
Ter herinnering aan 

Herman ter Bekke 

* Lonneker, 18 augustus 1941 

t Oldenzaal, 5 mei 2007 

Hermangroeideopin een gezin tezamen met 12broersenzussen. 
Hij was tuinman, eerst op het landgoed 't Amelink, later bij het Zie
kenhuis in Oldenzaal, dit werk heeft hij vele jaren met veel plezier 
gedaan. Hij leeide Annie Olde Kalter kennen en ze trouwden op 8 
september 1964 en gingen wonen aan de Sch~ndijk in Oldenzaal. 
later verhuisden ze naar de Dellenbeekslraat. Voetbal had zijn inte
resse, vroeger voetbalde hij zelf, zowel bij Berghuizen als in 
Lonneker Later gaf het hem veel kijkplezier. In zijn jonge ja-en mocllt 
hij ook graag vissen bij het "Kleigar in Lonneker. Een man die 
genoot van het leven. Korte vakanties vond hij erg fijn, hij mocht 
graag fietsen samen met Annie en goede vrienden. Een man die 
behulpzaam en zorgzaam was naar Annie en zijn o~eving. Graag 
ging hij op familiebezoek. Tien jaar geleden kreeg Herman hart
klachten en sindsdien ging hel op en neer met zijn gezondheid. 
Hierdoor moest hij veel inleveren. Hetfeesttergelegenheidvanhun 
40-jarig huwelijk kon op het laatste iroment niet doorgac11, een grote 
teleurstelling voor hen samen. Ook zijn 65ste verjaardag kon niet 
extra gevierd worden. Eind 2006 waren er opnieuw onzekere en 
<11gstige tijden over zijn gezondheid. Na maanden bleek herstel niet 
,rogetijk en werd Hermc11 op vrijdag 27 ~ I opgenomen in het Hospce 
Holos te Oldenzaal. Hij was vc11 plan de zomer te overleven en wilde 
zelfs nog naar de ' Boeskool is Lös", zo liet hij vol goede moed 
weten.Helaas ging het plotseling heel snel achteruit met zijn ge
zondheid, hij ha:l met Annie graag nog langer van zijn AOW genoten. 
Het mocht helaas niet zo zijn. Op 2 mei heeft hij de Ziekenzalving 
ontvangen waarna hij op 5 mei in het bijzijn van zijn naaste familie 
rustig is ingeslapen op de leeftiJd van 65 jaar. 

Voor t,w warme belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte 
en na hef overlijden van Herman, willen wij u harlelijk danken. 

Annie ter Bekke -Olde kalter 
Familie ter Bekke 
Familie Olde Kalter 




