
Sterven doe je niet ineens 
moor af en toe een beetje 

en alle beetjes die je sterft, 
' t is vreemd, maar die vergeet je. 

Het is je dikwijls zelf ontgaan. 
Je zegt: "Ik ben wat moe". 

Maar op een keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe. 
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Herman wa s een man uit één stuk. Hij wa s 
recht door zee en Twents georiënteerd. Hij 
was al tijd sportief ingesteld. In zijn jonge jaren 
behaalde hij als speler in het eerste elftal 
van FC Berghuizen en als klootschieter bij 
K.V. " De Toekomst" vele kampioen schappen. 
In zijn huis staan ook de bekers en andere 
prijzen, die hij won als postduivenliefhebber 
bij de PDV "De Reisduif". 

Herman was een man van weinig woorden. 
Wel had hij vele vaste spreuken, zoals: "Niet 
zeuren, gewoon doorgaan". Op 31 mei 1960 
trouwde hij met Siny Grashof. Ze kregen samen 
drie kinderen: André, Caroline en Marianne. 
Helaas overleed Siny op 29 augustus 1976. 
Hiermee hebben wij het heel moeilijk gehad. 

Gelukkig kwamen in maart 1985 Annie en haar 
dochter Els in ons leven. Gedurende 27 jaar 
waren Annie en Herman samen. Els en Herman 
hadden een hele goede band. 
Met de lieve inzet en toewijding van Annie 
zorgde zij ervoor, dat er voor ons een thuis is 
gebleven. De koffie was klaar, de boterhammen 

werden gesmeerd en we zijn altijd gastvrij 
ontvangen. We zijn haar hier hee l dankbaar 
voor. 

Herman was trots op zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Hij zei er niet zoveel over, 
maar je zag zijn ogen glimmen. Heel bijzonder 
was voor hem de geboorte van zijn achter
kleinzoon Naut. Het huwelijk van zijn kleinzoon 
Frank met Geraldine heeft hij niet meer mogen 
meemaken. Hij vond wel, dat hun bruiloft 
moest doorgaan. Dat zal dan ook gebeuren op 
donderdag 26 april. Tot zijn en ons grote verdriet 
overleed - na een ernstige ziekte - op 2 april vorig 
jaar zijn dochter Caroline. Dit verdriet droeg 
hij in stilte. 

Op 23 december van het vorig jaar moest 
Herman plotseling naar het ziekenhuis. Toen 
pas bleek, hoe ziek hij was. In de maanden die 
volgden namen zijn krachten zienderogen af. 
In de vroege ochtend van 19 april is hij vredig 
ingeslapen. 
Wij allen: Annie, André, Caroline, René, 
Frank, Geraldine, Jesper, Merit, Naut, Moniek, 
Marianne, Els, Philippe, Lindsay en Nils, zijn 
jou, Herman, heel dankbaar voor al je liefde 
en zorgzaamheid, die je ons gegeven hebt. 

W ij danken U allen voor Uw medeleven en Uw 
komst naar dit laatste afscheid. 


