
In dankbare herinnering aan 

HERMAN DECHERING 
echtgenoot van 

Mien Decharing - Klein Tank 

Hij werd op 2 december 1913 te Groenlo gebo
ren en kreeg van zijn ouders de namen 
Hermanus Wilhelmus Antonius. H1j overleed in 
de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 juni in 
De Molenberg te Groenlo. De eucharistie bij 
zijn uitvaart vierden wij op 30 JUni in de 
parochiekerk van de H. Calixtus. In de ver
wachting van de verrijzen~s ten leven namen wij 
daarna afscheid van hem 1n het crematorium 
Enschede te Usselo. 

Hoewel zijn gezondheid de laatste tijd lang
zaam minder werd, gmgen onze gedachten 
toch al voorzichtig uit naar het vieren van het 
diamanten huwelijksfeest in oktober 2000. Het 
mocht er helaas niet meer van komen. Jammer, 
maar ondanks de pijn van het gemis na zoveel 
jaren samen, blijft ook een gevoel van dank
baarheid dat wij juist hem als echtgenoot, vader 
en opa mochten hebben: het leven met hem 
was goed. 
Hij was een vriendelijke, tevreden man, die 
grote waarde hechtte aan een goede familie
band en de onderlinge contacten. Achter hem 
ligt een werkzaam leven, waann hij op allerlei 
manieren zorgde voor brood op de plank. Hij 

kon goed met hamer en troffel overweg en was 
goed in al lerlei kluswerk zoals het maken van 
open haarden. Maar uiteindelijk kwam hij bij de 
post terecht en werd hij in Groenlo een ver
trouwde postbode. Hier lag zijn hart. Naderhand 
deed hij dit werk weer in De Molenberg. 
Het leven met hem was goed: samen genieten 
van wandelen en fietsen en op vakantie gaan, 
samen het leven delen al die jaren lang. 
Toen het thuis aan de Lichtenvoordseweg 1n 

Groenlo wat moeilijker werd, kreeg hiJ samen 
met zijn echtgenote een goede plek in De 
Molenberg. En ook al moest hij aan gezondheid 
inleveren, het leven en de zorg waren er goed 
en was hij er een tevreden bewoner. 
In geloven heeft hij zijn leven geleefd, verbon
den met de plaatselijke kerkgemeenschap. In 
geloven nemen wij afscheid van hem. Wij dan
ken onze God, de Heer van alle leven, dat hij de 
onze mocht zijn. Wij nemen afscheid in het ver
trouwen dat wij hem over mogen reiken in Gods 
hand. Moge hij rusten in vrede, moge hij leven 
in onze harten. En moge de dankbare nage
dachtenis aan hem, ons tot troost en kracht zijn. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
leven en na zijn overlijden, zeggen wij u harte
lijk dank. 
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