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In liefde en dankbaarheid herinneren wij ons 

Herman Jogems 
echtgenoot van Margriet Reichert 

• 13 januari 1929 t 31JUii1999 
Oldenzaal Oldenzaal 

Een veelzijdig mens was Herman: dichter, bak
ker, pottenbakker, natuurliefhebber, echtge
noot, vader en opa. Deze kwaliteiten waren zijn 
kapitaal. Ze waren zijn vermogen, om in dienst 
aan mensen in te zetten. Hij was van mening 
dat wat je voor niets hebt gekregen ook voor 
niets moet weggeven aan een ieder die er ple
zier aan of mee kan beleven. Herman was in 

zijn dienstbaarheid niet slaafs, integendeel, 
wanneer hij onrecht ontdekte ontbrak het hem 
niet aan de nodige strijdvaardigheid. 
Zijn gevoel voor rechtvaardigheid ging hand in 

hand met zijn strijdvaardigheid. Wanneer het 
onrecht hem uitdaagde voelde hij het als een 
dure plicht om zijn principes overeind te hou
den. En wanneer er dan druk op hem werd uit
geoefend om eens wat soepeler met zijn prin
cipes om te gaan, dan was Margriet, van wie 
hij innig veel hield, zijn steun en toeverlaat. Mar
griet met wie hij samen veel vrijwilligerswerk 
deed en met wie hij niet alleen leed maar ook 
zijn liefde voor alles wat hem raakte deelde. 

Hij was gek op zijn beide schoondochters, 
Sylvia en Pil ar. Maar ook de kinderen van Pi lar, 
Manuel en Ivan, hadden met zijn kleinzoon 
Pablo, de zoon van Pllar en Herman, een warm 
plekje in zijn hart. 

Met zijn jongens, Paul en Herman, deelde hij 
vooral zijn liefde voor de natuur. Hij was lid van 
het 1.V.N. en ging vaak 's morgens vroeg met 
de jongens wandelen om ze alle wetenswaar
digheden over de natuur te vertellen. De na
tuur die, zoals Herman zei, gevormd is door 
Gods scheppende handen en waar de men
sen zo'n rotzooi van gemaakt hebben. Die na
tuur had zijn passie. 

Dat handen bedoeld zijn om te scheppen daar 
was Herman wel van doordrongen. Zo was hij 
eerst bakker en later een begenadigd potten
bakker maar ook de vaardigheid waarmee hij 
zijn pen ter hand nam en een van zijn eerste 
gedichten schreef, getuigd van zijn schep
pende kracht en veelzijdigheid. 

Handen zijn gegeven 
om te werken voor ons brood 
om lief te strelen 
te rusten in de schoot. 
Kunnen ze alleen maar slaan, 
slaan ze de liefde dood. 

Wij danken u voor uw blijk van medeleven . 

Familie Jogems 


