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Herman werd geboren te Lonneker. Omdat 
hij de enigste zoon bleef in dit gezin en mede 
ziJn vader op jonge leeftijd verloor, had hij 
behoefte aan een hechte familieband. Zijn 
opa was voor hem zijn vader. Met zijn oom 
ging hij naar de markt, het handelen en ver
kopen boeide hem sterk. 
Echter reeds op zijn 14e jaar kwam hij in het 
bakkersvak terecht en bekwaamde zich als 
vakkundige banketbakker. Dit beroep heeft 
hij met veel plezier gedurende zijn werkjaren 
uitgeoefend. 
Als rasechte Twentenaar boeide hem het 
Twentse landschap, tevens bracht hij graag 
bepaalde Twentse uitdrukkingen onder de 
mensen. 
Hij was een zorgzame vader voor alle kinde
ren, echter het verdriet van het overlijden van 
zijn zoon Herman heeft hij niet goed kunnen 
verwerken. 

Veel aandacht ging uitna_ar zijn kleinkinderen, 
voor ieder van hen had htJ een speetaal plekJe 
in zijn hart. .. .. 
Hij bloeide helemaal op toen h1J btJ Herméln 
en Arnold in de zaak kon helpen, dat was zijn 
lust en zijn leven, waarbij zijn handelskwa i
teiten weer naar boven kwamen. 
Met grote inzet bracht hij vele uren door bij 
de Bodemschat. 
Ook zijn altijd verzorgde tuin kreeg veel aan
dacht. 
Voor zijn naaste omgeving kon hij soms moei
lijk en opvliegend zijn, een grote last voor 
hemzelf. Over bepaalde zaken had hij een 
echte uitgesproken mening. 
In zijn dagelijkse leven was hij erg zuinig, 
maar zijn auto betekende veel voor hem, hefe 
afstanden werden afgelegd. 
Als levensgenieter hield hij van een borreltje 
en lekker eten. Tevens had hij graag mensen 
om zich heen. 
Vele jaren wist hij zich omringd door de goede 
zorgen van zijn vrouw Sophie, die hem met 
veel liefde steunde en altijd voor hem klaar 
stond. 

Wij allen zullen je erg missen. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na 
het overlijden van mijn lieve, man, onze zorg
zame vader en fijne opa. 

Sophia Verbeek - de Graaft 
Kinderen en kleinkinderen. 




