
Genieten van het leven kwam voor Herman op de eerste plaats. 

Samen met Truus en de kinderen genoot hij volop van het leven 
en als hij over zijn kleinkinderen vertelde, kwam er een glimlach 
van diepe genegenheid op zijn gezicht. 

Herman was een echte natuurliefhebber. Wandelen en fietsen 
door bossen en landerijen vond hij schitterend. 

We kennen Herman als een man met uitgesproken meningen, 
die hij niet onder stoelen of banken stak, maar ook als een man 
met een groot hart. Voor familie en vrienden stond hij altijd klaar. 

Hij wist van zijn hobby- de hondensport- zijn beroep te maken. 
Ook in de paardensport voelde hij zich in zijn element. Met groot 
enthousiasme en kennis van zaken kon hij hierover vertellen. 

Het zomerhuis in Ootmarsum bood de mogelijkheid om van de 
natuur te genieten. 

Hij genoot volop als hij 's morgens vroeg met zijn hond een grote 
wandeling maakte en wanneer hij samen met Truus door het 
mooie Twentse landschap kon fietsen. 

Herman was sportief, hij had een sterk lichaam en een sterke 
geest. Tot het laatst volgde hij met passie alles wat met sport 
te maken had. 

Toen hij ziek werd, wierp hij alles in de strijd om weer beter te 
worden. 

Na bestralingen, en een ingrijpende operatie en heel zware 
chemokuren kocht hij weer een hond. Hoewel hij slecht kon lopen, 
liet hij opnieuw elke dag zijn hond uit. 

De laatste maanden ging zijn zwakke gezondheid stapje voor 
stapje achteruit. Er volgde een erg moeilijke periode gekenmerkt 
door Hermans gevecht om nog zo lang mogelijk bij zijn familie te 
kunnen zijn, met Truus als zijn liefdevolle bondgenoot. 

Op 24 juli 2012 kwam er een einde aan het leven van Herman. 

Ondanks ons verdriet zijn we dankbaar dat we zulke fijne 
herinneringen aan Herman mogen bewaren. 

In liefdevolle herinnering aan 

Herman Haitjema 

geboren 
1-10-1942 

overleden 

24-07-2012 
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