
Voor altijd in ons hart 



t 
In liefde denken wij aan 

Herman Zwaferink 

echtgenoot van Femie Zwaferink 

Herman werd geboren op 21 juli 1927 te Losser 
en is van ons heengegaan op 3 april 2007. 
Na de uitvaartviering in de O.L. Vrouw van de 
Heilige Rozenkranskerk, hebben wij hem ter 
ruste gelegd op onze R.K. Begraafplaats te 
Glanerbrug op 10 april. 

Pa kwam uit een gezin van 12 kinderen. Hij 
trouwde op 7 september 1963 met Femie en zij 
gingen aan de Vosbultweg in Glanerbrug 
wonen. Uit hun huwelijk werden 3 kinderen 
geboren. Erwin, Robert en Maureen. 
Pa was een harde werker, naast het werken in 
de textiel stond hij zaterdags op de markt, dit 
alles voor zijn gezin. 
Hij was een tevreden mens en genoot van de 
kleine dingen in het leven, werken in de 
(groente)tuin, wandelen in de natuur en een 
dagje fietsen. 

Zijn gezin was hem alles. Hij kon intens 
genieten als we met ons allen samen waren, 
zijn kleinkinderen Jop, Julian, Tess en Thijn 
genoten zijn aandacht. Ook van ons jaarlijks 
uitje naar de dierentuin genoot hij intens. 
Beetje bij beetje moest hij zijn . gezondheid 
inleveren. De overstap naar een senioren
woning aan de Veenpluisstraat werd hierdoor 
vergemakkelijkt. Hier hebben ze 4 jaar een 
mooie tijd gehad. Ma heeft met veel liefde en 
toewijding goed voor pa gezorgd. 

Maar na een kortstondig ziekbed, moest pa de 
strijd opgeven. Nadat hij de ziekenzalving had 
ontvangen, is hij in het bijzijn van Femie en zijn 
kinderen rustig gestorven. 
Dit afscheid valt ons zwaar. We kunnen nog niet 
geloven dat we zonder hem verder moeten. 

We zullen hem heel erg missen. 

Pa bedankt voor alle liefde en goede zorgen. Je 
zult altijd in onze gedachten zijn. 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, medeleven 
en steun na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame pa en trotse opa. 

Femie Zwaferink-Snippert 
Kinderen en kleinkinderen 


