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Dankbaar wil len we blijven denken aan 

Harm Voerman 

echtgenoot van Frida Render 

Hij werd geboren te Enschede op 2 juli 1922. 
Op 17 juni 2000 overleed hij thuis, aan de 

Mr. Cornelisstraat. We hebben afscheid van 
hem genomen op woensdag 21 juni in de 

Ariënsgedachteniskerk te Enschede, waarna 
hij werd begraven op de begraafplaats aan 

de Haaksbergerstraat te Usselo. 

Harm Voerman werd geboren in 1922, als 
oudste in een gezin van 5 kinderen. Na de 
UTS opleiding kwam hij te werken bij de 
technische dienst van de tex tielfabriek 
Eilermark. Later werd hij daar chef. In 1947 
trouwde hij met Frida Renderen ze mochten 
3 kinderen grootbrengen; Bert, Joke en Frits. 
Later zou hij nog opa worden van 7 kleinkin 
deren. Harm was een man van principes, 
altijd recht door zee, bedachtzaam en vast
houdend, zorgzaam en zuinig. Hij hield van 
klasse, maar ook van eenvoud. Hij was ook 
sportief, deed aan atletiek en voetbal, mocht 
graag biljarten. 
In 1977 werd hij ernstig ziek, lag maanden in 

het ziekenhuis en kon daarna niet meer aan 
het werk. Er brak een moeilijke periode aan 
van langzaam aan steeds verder achteruit 
gaan. van afhankelijker worden van anderen, 
van nieuwe bezigheden moeten vinden, 
Thuis ging hij met hart en ziel bloemen kwe
ken, kreeg plezier in eten koken en naar 
muziek luisteren. De laatste jaren werden 
zwaarder toen hij niet meer goed kon zien 
en lopen. Hij was er neerslachtig en verdrie
tig over, maar hij heeft dat alles tot het einde 
toe geaccepteerd en gedragen. 
Lieve Harm, papa en opa; je bent niet altijd 
een engel geweest, maar we hebben veel 
van j e gehouden en we zijn trots op jou, 
zoals jij op ons was. Bedankt voor alles, ook 
voor je dapper strijden, zoveel jaren lang. 
Want je bent in al die jaren vele beetjes 
gestorven, zoals Toon Hermans dat zei , en 
nu was je 'aan je laatste beetje toe' . Moge er 
ook nu Iemand zijn d ie voor jou zorgt, 
Iemand op wie je steeds bent blijven vertrou
wen, Iemand die jou draagt en verlicht, voor 
altijd. 

Voor uw meeleven met mijn man en onze 
vader en opa, en met ons in deze dagen van 
afscheid, zeggen wij u hartelijk dank. 

Frida Voerman-Render, 
kinderen en kleinkinderen. 




