


In dankbaarheid gedenken wij 

.. 
HERMAN PIGGE 

Hij werd geboren op 20 februari 1936 en door de doop is hij 
opgenomen in de H. Kerk met de namen Hermanus Johannes. 

Herman voelde blijkbaar dat zijn leven spoedig een einde zou 
nemen, want vorige week heeft hij nog tegen zijn neef gezegd, 
wel met een lachend gezicht, ik ben aan het dood gaan. Hij is 
dan ook in zijn eigen vertrouwde omgeving in zijn woonkamer, 
plotseling op 22 december 2003 rustig ingeslapen. Na een 
gemeenschappelijke herdenkingsdienst hebben wij afscheid 
van hem genomen in het crematorium te Usselo, waar wij hem 

in Gods handen hebben gelegd. 

Herman groeide op als zesde kind in een gezin van acht 
kinderen . Op de lagere school haalde hij onderweg liever 
kattenkwaad uit, dan dat hij op school leerde. Na de lagere 
school kwam Herman thuis op de boerderij, waar hij na een 
aantal jaren met zijn geliefde paard melk van boeren naar de 
melkfabriek bracht. 's Zondags ging hij altijd eerst naar de 
vrögmis in Zenderen en daarna vervulde hij zijn plichten als 
melkrijder. Dieren en natuur, daar hield hij van. Er zijn dan ook 
verschillende kiekjes gemaakt als Herman op het paard zat of er 
trots naast stond. In zijn jeugd en ook in zijn verdere leven was 
Herman altijd een vrolijke flierefluiter, maar nooit klopte er 
iemand tevergeefs bij hem aan. Hij stond altijd voor iedereen 
klaar, het was hem nooit te veel. Maar de boerderij was te klein 
om er een bestaan te hebben, dus ging Herman zijn 
vrachtwagenrijbewijs halen en kwam als chauffeur in dienst bij 
R.S.K. Almelo. Heel Almelo en omstreken heeft hij toen 
verkend. Daarna heeft hij enkele jaren op de technische school 

gewerkt en enkele jaren als magazijnmedewerker bij de 
Sameico. Hierna kwam hij in dienst bij het St. Elisabeth 
ziekenhuis in Almelo. Hier had hij het geweldig naar zijn zin en 
voor een geintje met de verpleegsters was hij altijd wel te vinden . 
Door omstandigheden geraakte Herman toch op vrij jonge 
leeftijd in de ziektewet en later in de WAO. Hij heeft toen een 
aantal zeer moeilijke jaren gekend, maar zijn moeder heeft 
zoveel voor hem gebeden, dat Herman weer overeind 
krabbelde om de draad van het leven weer op te pakken. 's 
Morgens om vijf uur stond hij op en ging met de hond het bos in , 
de natuur waar hij zoveel van hield . Daarna verzorgde hij zijn 
kippen en konijnen. Als dit achter de rug was, stond hij weer 
voor iedereen klaar, bij buren, kennissen en vrienden. Tuintjes 
spitten, gras maaien, plantjes poten en de tuin verzorgen. 
Iedereen die hem zag stak de hand op. Hij zei altijd: Wat hek't 
toch drok. Toen hij 65 jaar is geworden heeft hij een groot feest 
gehouden voor familie , vrienden en bekenden. Als vrolijke 
danser, want dat kon hij goed, heeft hij geweldig genoten. De 
laatste jaren werd het toch minder met hem, maar van opgeven 
om zijn familie , buren en vrienden te helpen, wilde hij niets 
weten. Tot het laatste toe stond hij voor iedereen klaar. 

Lieve broer, zwager, vriend wat je voor ons bent geweest, zullen 
wij nooit meer vergeten, daarvoor onze oprechte dank. Gelovig 
en vroom was je, ondanks dat je niet kerks was. Wij zijn de 
Goede God dan ook dankbaar, dat hij je aan ons heeft gegeven. 
Na zo'n veelzijdig leven gunnen wij je de rust en de vrede. 

Langs deze weg zeggen wij u dank voor het medeleven en de 
belangstelling tijdens het onverwachte afscheid van onze lieve 
broer, zwager en vriend. 

Uit aller naam: 
Familie Pigge 


