
In dierbare herinnering aan: 

Hermannus Antonius Asteleijner 

Herman 
Echtgenoot van Rieky Asteleijner - Wil mink 

*19 april 1934 t 25 juli 2013 



Herman werd geboren als derde jongen binnen het gezin 
Asteleijner aan de Joost van den Vondelstraat. Hij kreeg de naam 
van zijn overleden broertje, zo was er opnieuw een Herman bin
nen het gezin. Hij groeide op met zijn broer Gerrit en later kwam 
daar Nardy als pleegdochter bij. 
Na zijn schooljaren vond hij als 18 jarige, werk bij de PTT. Eerst als 
postbode en later als controleur van de brievenbussen. Herman 
mocht zo zijn 40 dienstjaren volmaken. Hij leerde Rieky kennen 
en op 25 augustus 1958 zijn ze getrouwd. Rieky was zeer welkom 
binnen haar schoonfamilie. Hun eerste woning stond aan de 
Nieuwstraat, waar dochter Ingrid geboren werd. Daarna verhuis
den ze naar de Prof. Teldersstraat en werden ze verblijd met hun 
dochter Yvonne. Zoon Han is geboren toen ze aan de Ambtstraat 
woonden, waarna ze vele jaren en met plezier aan de Arends
boerweg woonden tot ze ruim 10 jaar geleden naar de Jacob 
Marisstraat verhuisden. Herman heeft zich als jonge vader zeer 
verdienstelijk gemaakt bij Heracles. Hij begeleidde de jeugdige F. 
voetballertjes met veel plezier. In de jaren 70 zette hij zich in als 
vrijwilliger binnen de Egbertusparochie. Hij werd lector tijdens 
weekendviering en bij avondwaken. Tevens was hij een aantal 
jaren lid van de parochieraad. 
Vakantie vieren als gezin, samen met hun vrienden Ben en Ria, 
werd altijd weer een feest.'s Avonds samen een dansje maken en 
een glaasje drinken verstevigde hun vriendschap. 
Herman en Rieky hebben ook grote zorgen gekend. In 1983 werd 
zoon Han getroffen door een zwaar ongeluk, dagen van waken en 
bidden om herstel volgden. Gelukkig mochten ze Han behouden, 
maar in 1987 werd Yvonne geconfronteerd met een ongeneeslijke 
ziekte. Het werd opnieuw leven tussen hoop en vrees. 
Op 15 december overleed Yvonne. Een zware tijd waarin ze 
elkaar bikkelhard nodig hadden om dit alles te kunnen dragen. 

Gelukkig mochten ze negen maanden na het overlijden van 
Yvonne hun eerste kleinkinderen, de tweeling Sander en Manon 
begroeten. Dit heeft hun beiden heel goed gedaan. Herman had 
alles voor ze over, stond altijd klaar om te helpen, hij werd echt 
een trotse opa. Daarna zijn nog 2 kleinkinderen geboren, Joyce in 
2000 en Kevin in 2002. 
Herman was een man met een sterk karakter en wist dat hij met 
zijn directheid ook mensen afstootte. Daar leed hij onder, want 
het liefst van al leefde hij met iedereen in vrede. Dit bleef zijn 
intense wens tot het laatste toe. 
Herman kreeg zelf gezondheidsklachten. Juni 2008 moest hij een 
operatie ondergaan vanwege kanker in de blaas. In 2009 tijdens 
een fietstest in het ziekenhuis werd hij getroffen door een hartin
farct, waardoor hij een bypassoperatie moest ondergaan. In 2011 
kwam de kanker terug en werd hij opnieuw geopereerd, maar 
toen werd duidelijk dat iedere medische ingreep voor zijn hart 
fataal zou zijn . In januari 2012 kwam hij thuis en hoopte daar te 
mogen sterven. Al zijn dagen werden vanaf dat moment getekend 
door zijn zwakke hart. Wel mocht hij enkele goede en plezierig 
weken doormaken, maar Herman werd steeds meer afhankelijk 
van zorg. Gelukkig mocht hij deze ontvangen. Op de eerste plaats 
van Rieky, die in alle stilte hem bijstond en van dochter Ingrid en 
haar gezin. Daarnaast goede en trouwe hulp vanuit de Thuiszorg. 
Enkele dagen na de ziekenzegen is Herman te midden van zijn 
dierbaren thuis gestorven. Dat hij nu opnieuw verbonden mag 
zijn met zijn dochter Yvonne. 

Onze dank gaat uit naar allen die veel voor Herman betekend 
hebben en hem in zijn ziekte tot steun zijn geweest, 
en voor uw medeleven nu. 
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Kinderen en kleinkinderen. 


