
In dankbare herinnering aan 

Herman Scheffer 

Hij werd geboren op 
16 september 1929 te Losser 

en overleed op 9 oktober 
2002 te Enschede. 

Na de uitvaartviering op 14 oktober 2002 is hij begra
ven op de RK. Begraafplaats van de H. Mana 
Geboortekerk te Losser 
Pa was een man die in zijn leven hard gewerkt heelt, 
eerst bij de zuivelfabriek in Losser en later in de tex
ttel De laatste jaren, tot aan zijn vut, was hij werk
zaam b1J de facilitaire dienst van de centrale keuken 
van Ziekenhuis Ziekenzorg Het gemis van een eigen 
beroepsopleiding was voor hem de sllmulans om zijn 
kinderen de mogelijkheid te bieden te gaan studeren. 
Na een samenz11n van 54 jaar moeten ze nu alscnetd 
van elkaar nemen. Het was al die 1aren met zes 
opgroeiende kinderen niet a1t11d even gemakkelijk 
Toch hebben z11 veel geluk mogen ervaren, de geboor
te van de hen kleinkinderen droeg hiertoe bij . 
De laatste jaren was er veel voorspoed, vooral als hij 
z11n kleinkinderen zag. samen hebben z11 vele vakan
tieparken bezocht Pa stond niet graag in het middel
punt van de belangstelling, hij was er gewoon voor 
iedereen. H1J was een vader van overleg. veel dingen 
werden eerst binnen het gezin besproken. 

Het geloof was voor hem een houvast, dit uitte zich 
niet altijd in de gang naar de kerf<., maar vooral on z11n 
houding en gedrag Waar hij op andere terreinen 
rechtlijnig kon denken. was h1J 1n het geloof ruimden
kend. Tijdens z11n verpleging en verzorging in het zie
kenhuis had hij aan zowel de dominee als de pastor 
een goede gesprekspartner. 
Zijn hobby's waren het fanatiek langs de lljn staan bij 
het voetbal als supporter van voetbalveren1g1ng 
Losser. Verder hield hij veel van zijn tropische siervis
sen en het oplossen van doorlopers en andere puz
zelsport problemen Op de fiets en later op zijn brom
mer naar z11n kinderen en kleinkinderen en genieten 
van de natuur, dat was z11n lust en zijn leven. 
De laatste 1aren heelt h11. als gevolg van z11n ziekte, 
veel moeten inleveren Diverse kritieke situaties heelt 
hiJ doorstaan met veel vechtlust Natuurlijk kende h11 
ook momenten waarin hij het niet meer zag zitten. 
Toch zullen wij pa blijven herinneren als een man die 
veel geluk kende en dat ook uitstraalde. 

VADER 
H11 is niet alleen maar de man van de moeder 
Hij is niet alleen maar de vader van het kind 
HIJ is voor dat kind ook een oudere broeder 
H11 is ook de raadsman. h11 1s ook een vrind 
Hoe vaak wordt een vader door kleinen en groten 
Miskend, niet begrepen en zelfs gevreesd 
En pas als een traan op zijn graf wordt vergoten 
Begrijpen wij wat hij voor ons is geweest 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na 
het overlijden van pa zeggen wij u hartelijke dank 

C.M Scheffer Westenbroek 
Kinderen en kleinkinderen 


