


Ter herinnering aan 

Herman Kosters 

Echtgenoot van Mien Weiman 

Geboren op 8 juli 1907 in Lonneker 
Overleden op 29 januari 2002 in Enschede 

Zijn uitvaart vond plaats op vrijdag 
1 februari 2002, waarna wij hem te ruste 

hebben gelegd op de Westerbegraafplaats 
aan de Hengelosestraat 487 te Enschede. 

Als timmerman was vader een vakman in 
hart en nieren. Hij stelde hoge eisen aan 
gereedschap, materiaal, voorbereiding en 
aan de uitvoering. Met oog voor details. Met 
even veel liefde en inzet deed hij het werk in 
zijn moestuin, zijn liefhebberij. Hij genoot 
bijzonder van complimenten van anderen 
over zijn resultaten. 
Vader was een doener, geen prater. Hij hield 
van soberheid en eenvoud. Hij kon intens 
genieten van de kleine geneugten van het 
leven: sigaartje, borreltje, taartje, kippen· 
pootje, etc.; liefst samen met anderen. Dan 
zag je de pret in zijn ogen. 

Voor zijn gezin met 3 zoons, en later de 
schoondochters en de kleinkinderen (nog 
later mét "aanhang"), had hij altijd veel zorg 
en oprechte belangstelling. Hierbij maakte 
hij zichzelf meestal ondergeschikt aan het 
grotere geheel. 
Geloof en kerk speelden een belangrijke rol 
in zijn leven. Hij was met moeder 2 keer in 
Lourdes, had een speciale band met Maria. 
Kerkelijke vieringen werden door hem intens 
beleefd. 
De laatste jaren heeft hij samen met moeder 
naar tevredenheid doorgebracht in het 
Ariënshuis in Enschede; met heel veel 
waardering voor de liefdevolle zorg van alle 
medewerkers. Eerst op hoge leeftijd liet zijn 
lichaam hem vrijwel volledig in de steek; hij 
verlangde daardoor de laatste maanden 
hevig naar een veilig onderkomen bij Onze 
Lieve Heer. Wij vertrouwen er, met hem, op 
dat hij daar inmiddels een goede plaats en 
rust heeft gevonden. 
Wij danken u hartelijk voor de vele bezoek· 
jes, met name in de laatste maanden, en 
voor de belangstelling bij vaders afscheid. 

Enschede, 1 februari 2002 

Mien Kosters-Weiman, kinderen en kleinkinderen 


