
Ter herinnering aan 

Herman Slaghekke 
echtgenoot van Femy Grimberg 

Hij is geboren op 31 juli 1923 te Delden 
en ontving de namen: 

Hermannus Theodorus 
Antonius Slaghekke 

Hij huwde met 
Euphemia Gertruda Leonarda Grimberg, 

op 21juli1954. 

Op 28 juli 1999 stierf h~ te Hengelo (0). 
na gesterkt te zijn met de 

Heilige Sacramenten der Zieken. 
Op zijn verjaardag, n.l. in de avondmis van 
zaterdag 31 juli in de Moeder Teresakerk. 
is hij herdacht en op maandag 2 augustus 

vond aldaar de uitvaartdienst plaats. 

Hij was een man, die van het leven hield en 
bijzonder veel ook van zijn vrouw, met wie 
hij lief en leed deelde. Daarnaast kon hij 
ook echt 9enieten van andere dingen, zoals 
zijn hondje en zijn tuin." Om zijn dagelijks 
brood te verdienen, maar ook omdat hij er 
plezier in had, werkte hij als fraiser bij Sig -

naai. Tijdens de oorlog moest hij twee jaar 
lang onderduiken om te voorkomen dat hij 
in Berlijn bij Siemens moest werken. 

In heel zijn leven speelde het geloof 'n gro
te rol. Het gaf hem - en ook zijn vrouw - een 
grote spanl<rach~ vooral ook bij al het ver
ariet wat ze te aragen kregen, toen zij tot 
drie keer toe een bijna voldragen - maar 
helaas dóódgeboren - kind ler wereld 
bracht: Een ti1jna niet te dragen leed voor 
beiden. 

Tenslotte heeft hij ook nog - gelukkig liefde
vol en zorgzaam bijgestaan door zijn 
vrouw - met grote moed en doorzettingsver
mogen een langdurig ziekbed doorstaan, 
tot zijn grote troost in zijn éigen huis. Maar 
hoewel hij, op bewonderenswaardige wijze, 
bleef vechten voor - en hopen op - verbete
ring van zijn lichamelijke toestand, werd 
zijn gezondheid, langzaam maar zeker, 
steeds slechter .... en vielen er steeds meer 
lichaamsfuncties uit, zoals ook zijn spraak
vermogen. 

Nu hij gestorven is," .gunnen wij hem zijn 
welverdiende rust bij God, zijn Schepper. 

Femy Slaghekke - Grimberg 


