
t Ter herinnering aan 

Herman Slaghekke 

Weduwnaar van Sien Slaghekke • Wissink 
Vader van Maja en Ria Slaghekke 

• 15 oktober 1919 te Boekelo 
t 7 november 2013 te Hengelo 

Na de uitvaartviering in de H.Plechelmuskerk te 
Deurningen, op 12 november 2013, hebben we hem te 
ruste gelegd bij zijn vrouw op de Rooms Katholieke 

begraafplaats te Boekelo. 

Herman was de eerstgeborene van acht kinderen. 
Hij zou zich ontwikkelen tot een krachtige persoonlijk
heid. Met levensltlst, intelligentie, brede belangstelling 
en werklust groeide hij op in de wereld tussen de beide 
wereldoorlogen. Toen hij moest kiezen tussen seminarie 
en boerderij, heeft hij, met zijn liefde voor het boeren
leven, niet geaarzeld, ook al was het voor boeren een 

slechte tijd. 
De technische vooruitgang na de oorlog, ook in de land
bouw, maakte dat hij een moderne bedrijfsvoering kon 
leiden, samen met Sien, met wie hij in 1954 getrouwd 
was en hun lieve dochters Maja en Ria. 
Hij was een gewild iemand om mee samen te werken. 

Zo is hij vele jaren lid geweest van het bestuur van de 
Coöperatieve Melkfabriek Boekelo, waar hij van dichtbij 
en kritisch het proces van reorgan isatie in de landbouw 
heeft gevolgd. Toen het moment kwam dat het zinvol 
was de boerderij over te dragen, is daar moedig voor 
gekozen. Herman en Sien hebben nog 10 jaar aan de 
Topweg in Hengelo gewoond, waarna ze zijn verhuisd 
naar het zorgcentrum in De Korenbuurt. Daar is Sien in 

2007 gestorven na een huwelijk van ruim 53 jaar. 
Herman heeft daarna nog 6 jaar mogen genieten, met 
daarbij nog steeds veel belangstelling voor de moderne 
tijd en vooral de wederkerige liefde voor de kinderen en 
de kleinkinderen. 
Enige operaties heeft hij nog manmoedig ondergaan, tot 
hij vond dat doorbehandelen geen zin meer had. 
In de nacht van donderdag 7 november 2013 is hij in alle 
rust in het bijzijn van zijn kinderen gestorven. Een hard 
werkende man met liefde voor het leven is gegaan. 
Het was een leven met successen en tegenslagen. 
Herman we zullen je niet vergeten. 

Lieve vader, je was voor ons de liefste en beste vader die 
wij ons konden wensen en voor onze kinderen, een 
geweldige opa. In ons hart zul je altijd voortleven. 

Hartelijk dank voor uw warme belangstelling en 
medeleven, in welke vorm dan ook, die u hem en ons de 

afgelopen tijd hebt betoond. 

Ria en Henk, Maja en Alwie 
kleinkinderen 




