
Gedenk in uw gebed 
en bewaar in uw herinnering 

Hermannus Johannes Busscher 
echtgenoot van 

DINA JOHANNA SCHULTZ 
eerder gehuwd met G. F. Böhmers. 

H!(werd geboren op 22 oktober 1932 te 
lonneker en overleed op 31 juli 1991. 
Op ; augustus 1991 namen wij afscheid van 
hem tijdens de uitvaarrdlenst In de St. Nl
rolaaskerk te Denekamp. waarna wij zijn 
lichaam te ruste hebben gelegd op de r.k. 
begraafplaats aldaar_. _ 

Wij zullen Herman blijven herinneren als 
een opgewekt en levenslustig mede-mens. 
Hij werkte met hart en ziel in het familie
bedrijf. de slagerij aan de Landweerweg te 
Lonneker. die hij samen met zijn broer 
voerde. 
Zestienjaar geleden t rouwde hij met Dien 
Schultz. weduwe van G. F. Böhmers. 
Herman voegde toen een nieuwe toekomst 
toe aan zijn leven en tegelijkertijd vormde 
dit huwelijk wederom een gelukkig leven 
van twee mensen samen op weg. 
Samen genoten zij van het leven aan de 
Brandlichterweg en van het zakenleven te 
Lonneker. 

Herman voegde zich weldra in het gemeen
schaps- en buurtleven van Denekamp. waar 
zij samen vele goede vrienden ontmoetten . 
Onvoorstelbaar zwaar trof hen beiden de on
heilspellende diagnose van de ziekte welke 
Herman had getroffen. Slechts enkele maan. 
den had hU nog te leven. 
Allen die hem met zorg en toewiJding om
ringden. raakten onder de indruk van de 
moedige wijze waarop Herman zijn ziekte 
en het onontkoombare einde daarvan heeft 
gedragen. 
Hij aanvaardde. gesterkt door een rotsvast 
geloof. de korte weg. die hij hier op aarde 
nog had tegaan. 
Een sterke geest. een moedig man, zo zul
len wij ons Herman blijven herinneren. 
Ja. en wat zullen wij dan verder nog zeggen? 
Herman zou kunnen Instemmen met de 
woorden van Huub Oosterhuis : 

. En niemand weet wat leven Is. 
alleen. dat het gegeven is. 
en dat van dit geheimenis 
God het begin en einde is.· 

Herman. rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven in 
deze moeilijke dagen danken wij U harte
lijk. 

De familie 


