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Herman Wijering 

Ruwe bolster, blanke pit. Een grote mond, maar een klein hartje. Dat zijn 
typeringen die passen bij Herman. Hij kon stoer doen, maar was tegelijk 
heel zorgzaam. Tot het plotselinge einde zat zijn leven vol dynamiek, 
plannen en verhalen . De avond voor zijn overlijden was hij nog actief als 
voorzitter van de Heideploeg in Overdinkel. 
En ineens, op èen gewone, rustige woensdag in oktober, was het voorbij. 

Herman kon genieten van de natuur, van wandelingen , fietstochten en 
van zijn werk in het park. Hij was eigenwijs en had overal een duidelijke 
mening over. Tact was misschien niet zijn sterkste kant, maar je wist bij 
hem altijd waar je aan toe was. 

Hij heeft zijn leven lang hard gewerkt, altijd was hij wel met een of ander 
project bezig , maar tegelijkertijd hechtte hij grote waarde aan zijn vrijheid . 

Eerst met Wiesje en daarna met Els, genoot hij van vakanties in de 
Zwitserse bergen en van fietstochten over de Veluwe en door Drenthe. 
Daarnaast was hij een enthousiaste opa, die zijn kleinkinderen leerde 
fietsen, of uren met ze ging bramen plukken. 

De laatste jaren zat hij steeds meer op zijn plek als vrijwilliger van de 
Heideploeg in Overdinkel. Het werd een flink deel van zijn weektaak en 
hij genoot er met volle teugen van . Ook hier kon hij uren werk verzetten, 
maar vergat hij nooit met de collega's een borrel te drinken . En na afloop 
lag hij met veel genoegen een uur lang thuis in bad. 

Herman was niet van de grote filosofieën, 'niet denken maar doen' was 
zijn motto. En zo heeft hij het leven ook verlaten, zonder omhaal, zon
der poespas en geheel op zijn eigen manier. 
We herdenken hem in liefde. 

Wij danken iedereen van harte voor alle warmte en betrokkenheid, 

Els, kinderen en kleinkinderen. 


