


In dankbare herinnering aan 

Hermanus Antonius 

ter Huurne 

Hij werd geboren op 3 november 1915 te 
lsidorushoeve, gemeente Haaksbergen. Op 
8 juli 1993 overleed hij te Enschede. De Uit
vaart vond plaats in zijn parochiekerk van de 
H. lsidorus op 12 juli 1993, waarna hij werd 
begraven op het kerkhof van de parochie. 

Herman leefde op het ouderlijk huis aan de 
Binnenveldweg. Hij hield van het buiten leven. 
Hij was een liefhebber van de natuur. Graag 
ging hij op jacht. Zijn hond was bijna altijd 
bij hem. Op zijn stoel bij de achterdeur zat 
hij vaak. 

Herman is na het sterven van zijn moeder 
eerst , en later van zijn vader steeds meer op 
zichzelf gaan leven. Hij ging zijn eig en weg . 
Hierbij keek hij niemand naar de ogen . En 
hij hield ervan om te kunnen zeggen wat 
hij dacht. 

In het dorp en bij verenigingen liet Herman 
zich steeds minder zien. Hij bezocht de 
familie . Maar het liefst liep hij bij de buren 
binnen , die allen een zwak hadden voor 
Herman. 's Avonds keek hij televisie in de 
buurt. En de kinderen in de buurt gaven 
kleur aan het leven van Herman. 

Een mensenleven kent veel geheimen. Waar
om koos Herman voor deze wijze van leven? 
Als hij mensen in huis genomen had , was hij 
dan gelukkiger geweest? Als hij meer hulp 
aanvaard had, was zijn gezondheid dan beter 
geweest? 

We zullen op veel vragen geen antwoord 
krijgen. Herman heeft Herman mogen zijn. 
En allen die goed voor hem waren mag het 
een troost zijn dat God hem een lang ziek
bed bespaard heeft. 

Zijn tijdelijk huis is na enkele dagen zieken
huis verwisse ld met het hemels Vaderhuis . 
Daar is geen pijn , geen angst , geen verdriet 
want " Zie , Ik maak alles nieuw." ' 

Heer onze God , wil Herman aanvaarden , 
want hij was een van ons , 
maar tegelijk ook van U. 
Geef hem eeuwige vrede en vreugde, 
bewaar ons in eenheid voor elkaar. 

Amen . 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en 
overlijden van onze broer, zwager en oom 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

de famil ie 


