


Een stralend licht verdrijft de duistere nacht, 
nu kan ik welgemoed de grote reis beginnen 
naar het beloofde land, waar mijn geliefde wacht. 

In dankbare herinnering aan 

Hermanus Carolus Hillege 
weduwnaar van 

Hendrika Gerarda Maria Hendriks 

Herman Hillege - voor velen ome Herman -
werd geboren te Zutphen op 25 mei 1904. 
Hij overleed. na een langdurige verpleging, te 
Eindhoven op 19 mei 2000. 
Op 24 mei 2000 hebben wij zijn lichaam te 
rusten gelegd op het parochiekerkhof te Baak. 

Ome Herman heeft in zijn lange leven veel mee
gemaakt. Hij was pas zes jaar oud toen zijn 
beide ouders overleden. Met zijn broer Theo 
werd hij in een jongensinternaat geplaatst hij de 
broeders in Borculo. 
Vele jaren later, toen hij werkzaam was bij boer 
Hebben in Baak, maakte hij kennis met een 
buurmeisje, Hentje Hendriks (tante Hentje), met 
wie hij zijn leven zou delen. Bij de familie 
Hendriks vond hij de warmte en gezelligheid die 
hij altijd gemist had. 

In 1929 trok hij naar zijn broer in Eindhoven. 
waar hij in dienst kwam bij de gemeente. 
In 1935 trouwde hij met tante Hentje. Zeer tot 
hun spijt is hun huwelijk kinderloos gebleven. 
Beiden hielden van kinderen in huis, en in en 
na de oorlog vonden veel kinderen hij hen een 
prettig logeeradres. 
Toen tante Hentje in het verpleeghuis werd 
opgenomen, was ome Herman, ondanks zijn 
hoge leeftijd, elke middag bij haar om haar zelf 
van het nodige te voorzien. Na het overlijden 
van tante Hentje vereenzaamde ome Herman 
wel. maar hij was altijd blij en dankbaar voor 
elke vorm van aandacht van familie en kennis
sen. 
Nadat zijn gezondheid in 1998 verslechterde, 
moest hij in een verpleeghuis worden opgeno
men, waar hij liefdevol werd verzorgd. 
De wereld werd steeds kleiner om hem heen. 
Hij aanvaardde 1.ijn toestand zonder te klagen. 

Moge hij nu samen met tante Hentje de eeuwige 
rust genieten. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van ome Herman zeggen wij u har
telijk dank. 

Familie Hillege 
Familie Hendriks 
Familie Boshoven 


