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HERMANUS HENRICUS VEENHUIS 

echtgenoot van M. Weghorst 

Hij is geboren op 24 februari 1917 te Weerse
lo. Hij is overleden in het streekziekenhuis te 
Hengelo op 24 december 1993. Op 29 decem
ber hebben we in een requiemmis in de paro
chiekerk van de H . Theresia te Borne afscheid 
van hem genomen, waarna hij te ruste is 

gelegd op de begraafplaats te Borne. 

Herman was een man van weinig woorden met 
een goed hart. Zijn liefde en zorg ging uit naar 
zijn vrouw, Marie, met wie hij ruim drieën
veertig jaar getrouwd is geweest. Hij was ge
lukkig samen met haar aan de Topweg. 
Hij was een natuurmens in hart en nieren. De 
tuin rondom het huis was zijn grote liefbeb
berij. Hij kweekte in de kas zelf de bloemen. 
Hij kende de namen niet alleen van zeer vele 
bloemen en planten maar ook van bomen en 
\'Ogels in het Twentse landschap. 
De laatste jaren zijn voor hem een lijdensweg 
geweest. In april 1991 moest een been worden 
geamputeerd. Twee maanden later moest hij 
ook zijn andere been missen. Dit ging met veel 
pijn gepaard, niet alleen lichamelijk maar ook 

psychisch. Want het deed hem veel verdriet dat 
hij zo hulpbehoevend werd. 
Met bewonderenswaardige moed heeft hij zich 
over het verlies van zijn beide benen heenge
zet. Tijdens zijn verblij f in het revalidatiecen
trum 't Roessingh heeft hij met zeer veel 
wilskracht opnieuw leren lopen met behulp van 
protheses. 
Herman was bijzonder gelukkig dat hij na 
ruim zeven maanden terug kon naar zijn huis 
aan de Topweg. Helaas heeft hij maar heel 
kort kunnen genieten van de aanbouw en de 
aanpassingen in huis, omdat hij opnieuw 
moest worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Hij was zich de ernst van zijn situatie goed be
wust. Hij had zich al verzoend met de dood, 
maar was tegelijk zeer bezorgd om zijn vrouw 
na zijn overlijden. 
Hij was moegestreden. In de vroege morgen 
voor Kerstmis heeft God hem tot Zich geroe
pen en is hij vredig ingeslapen. De pijn om het 
afscheid werd verzacht, omdat hij gespaard is 
gebleven voor langduriger lijden. 
Moge de Heer hem nu opnemen bij zijn dier
baren in de hemel. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven zowel tijdens de ziekte van mijn man als 
na zijn overlijden, zeg ik u mijn oprechte 
dank. 

M. Veenhuis-Weghorst 




