


In herinnering aan mijn lieve man, oons pa en opa 

Herman Heijmerink 
Wllms Herman 

Echtgenoot van Diny Vonder 

Hij werd geboren op 8 maart 1930 in Beckum. 
Hij overleed op 25 juli 2004 in het 

ziekenhuis te Enschede. 
Op donderdag 29 juli 2004 hebben we hem na de 

uitvaartmis ter ruste gelegd op het 
parochiële kerkhof te Beckum. 

Herman groeide op in een groot boerengezin met 
3 broers en 6 zussen op "Erve Wilms" te Beckum. In 
1954 had hij een zwaar ongeval op de boerderij; ee:n 
trap van een koe werd hem bijna fataal. In 1959 
begon hij met onginning van het land en in 1961 
trouwde hij met oons ma en begonnen ze hun eigen 
boerenbedrijf aan de Rotersweg 20 te Beckum. 
Ze kregen 4 kinderen: Astrid, Renate, Petra en Anton. 
Nadat de dochters uit huis waren getrouwd werd de 
boerderij verbouwd en kwamen Anton en Gini erbij 
aan. Pa en ma konden het rustiger aan gaan doen. 
Ze genoten van hun kinderen en kleinkinderen: 
Michel, Jeanine, Niels, Nick en Clint. Pa was een 
tevreden man die hield van huiselijkheid. Hij had 
graag de familie om zich heen en was trots wanneer 
de hele familie kwam om te helpen hooien in de 
zomer. Hij genoot volop van de familieuitjes met 
broers en zussen van be ide kanten. 

Hij was een man van de sport. Vroeger deed hij aan 
schaatsen. Vele lange tochten heeft hij geschaatst 
maar de elfstedentocht in 1954 moest hij laten schie
ten. De kinderen heeft hij allemaa l schaatsen 
geleerd op "de Bekke" achter de boerderij en toen hij 
begin 60 was heeft hii "de botjes· nog één keer 
ondergebonden om een rondje te trekken bie Boom 
op 't Kluvèn. Bovendien heeft hij ook jaren actief 
gevoetbald, tot en met het veteranenelftal bij TVO. 
Als boer was hij één met de natuur. Elke lente keek 
hij wanneer de weidevogels terug kwamen op zijn 
land. De grutto, wulp, scholekster en kievit hij kende 
ze allemaal. Hij zocht hun nesten om ze te bescher
men wanneer hij het ïand ging bewerken. In de 
herfst mee als klopper op jacht waren voor hem dag
jes uit. 
De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam 
achteruit en kon hij steeds minder die dingen doen 
die hij graag deed; fietsten, wandelen en uitgaan. Hij 
was het liefst thuis in zijn eigen vertrouwde omge
ving. Vrijdag 23 juli ging het niet meer en moest hij 
opnieuw naar het ziekenhuis, waar hij op zondag 
25 juli rustig is ingeslapen. 

Groot is de leegte die hij achterlaat, 
Prachtig zijn de herinneringen die blijven. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn man, oons pa en opa zeggen wij u hartelijk dank. 

Diny Heijmerink-Vonder 
Kinderen en kleinkinderen 


