
In dankbare herinnering aan 

Herman Hermes 

Geboren 20 juli 1954 in Coevorden, heeft Herman 
een veelbewogen leven gekend. 
Op jonge leeftijd heeft hij al verscheidene operaties 
aan z'n oren gehad. 
Toen hij 17 jaar was overleed z'n vader, waarna hij 
van school kwam en ging werken. 
Ongelukkig kwam bij z'n werk een brok ijzer op z'n 
schouder en heeft hierbij zijn nekwervels bescha
digd. 
Het gevoel in zijn rechterarm werd steeds minder. 
Revalidatie op het Roessingh bracht hem Marianne. 
3-3-'76 is hun officiële kennismakingsdatum. 4112 jaar 
later trouwden ze en hadden hun thuis gevonden aan 
de Roerdomp. 
Een grote tuin was inbegrepen en een flinke vijver 
gaf Herman menig weekend plezier zowel als rust
punt als voor de hobby. 
Samen met Marianne is Herman enkele keren naar 
Lourdes geweest. Zijn devotie voor Maria was haast 
spreekwoordelijk. Zijn sterfmaand is de Mariamaand 
en Marianne zal hier veel steun uit putten. 

Het lopen viel Herman steeds zwaarder. Sinds vorig 
jaar had hij een scooter zodat hij weer voor zijn kin
deren, zoals Marianne en Roy werden genoemd, 
boodschappen kon doen en weer naar buiten kon. 
Steeds minder naar buiten betekende voor Herman 
meer tijd te kunnen besteden aan zijn passie: het 
schilderen met waterverf, olieverf, penseel, krijt, 
houtskool. 
Met een foto als voorbeeld, kon Herman zich uitste
kend en behoorlijk verdienstelijk maken, zoals de 
voorkant van zijn bidprentje bewijst. 
Als iemand geïnteresseerd was, kon hij heel geduldig 
als meester zijn gezel helpen bij de fijne kneepjes van 
het schilderen of schetsen. 
Ziekenhuis in, ziekenhuis uit werd zijn lichaam uitein
delijk teveel. Complicaties in het A.C. ziekenhuis 
Groningen luidden het einde in van een (te) lange 
lijdensweg. 
Niemand had kunnen vermoeden dat het zijn hart 
was dat opgaf. Na gereanimeerd te zijn was Herman 
sterk genoeg om iedereen de tijd te geven hem te 
bedanken voor al het goede en afscheid te nemen 
voor altijd. 
Na het Sacrament van de Zieken ontvangen te heb
ben, heeft Herman afscheid van het leven genomen 
op dinsdagavond 13 oktober 1998. 

Herman bedankt voor alles. Rust in vrede! 


