
In liefdevolle herinnering aan 

Herman Bentert 

Pa werd op 5 december 1926 in Rijssen gebo· 
ren. Op 3-jarige leeftijd verhuisde hij naar De 
Lutte waar hij zijn jeugd doorbracht. Hier on!· 
moetie hij Marietje Nijhuis waarmee hij op 17 
februari 1955 trouwde. Na jaren aan de Postweg 
gewoond te hebben zijn ze met hun zeven kinde· 
ren naar het dorp verhuisd. Aan de Merelstraat 
bouwde hij met zijn gez~n zijn toekomst verder 
op. De eerste jaren werkte hiJ bij Zagerij Bulthuis, 
Schuttersveld en de laatste jaren voor zijn VUT 
bij de WBO I Groenbouw. 

In 1980 verongelukte zijn zoon Harrie en in 1999 
overleed zijn schoondochter Agnes, dit deed 
hem erg veel verdriet. Dit hield hij vaak verbor
gen met zijn humor en zijn streken. 

Pa was een man die overal tevreden mee was en 
hij kon van alles gebruiken. Wanneer je pa kwijt 
was kon je hem in de garage vinden. Door zijn 
creativiteit kon hij overal nog iets van maken en 
wat niet paste, maakte hij gewoon passend. Een 
stoel die ma te hoog vond daar zaagde hij 
gewoon de poten van af. 

HiJ keek er naar uit om op 17 februari 2005 
samen met ma, de kinderen en kleinkinderen hun 
50-Jang huwelijk te kunnen v1eren. Zichtbaar 

genoot hij ervan dat zijn kinderen op bezoek 
kwamen. Ook ZIJn kle1nk1nderen kwamen graag 
op bezoek bij opa H1er kon hij zich goed mee 
vermaken door ze allerlei streken aan te leren. 

Erg moeilijk had hij het met de ziekte van ma. HIJ 
kon het moeilijk accepteren dat ma in het verzor
gingstehuis Gereia opgenomen werd. Ook zijn 
gezondheid liet hem in de steek en kwam hij Uil· 
eindelijk te wonen op de Scholtenhof. H1j kon het 
hier niet vinden en miste ma, zijn hu1s aan de 
Merelstraat en zijn garage. 

Nadat hij nog samen met ma, de kinderen en de 
kleinkinderen de Kerst heeft gevierd, is hij op 27 
december opgenomen in het ziekenhuis in 
Enschede. Hier heeft hij omringd door ma en de 
kinderen de ziekenzalving mogen ontvangen 
waama hij op 28 december op 78-jarige leeftijd 
is overleden. 

Voor uw aanwezigheid en blijken van deelneming 
zeggen we u oprecht dank. 

Manetje Bentert-NijhUis 
K1nderen en kleinkinderen 


