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Ter dankbare herinnering aan 

llernnan I>erksen 

echtgenoot van 

Jo Thiehatten 

vader van Bennie 

Hij werd op 20 september 1916 te Losser geboren 
en overleed op 14 februari 1999 te Hengelo. Op 18 
februari waren we rondom hem bijeen in de kapel 
van huize Backenhagen om afscheid van hem te 
nemen. Daarna hebben we hem voor zijn crematie 
naar Usselo begeleid. 

We danken u hartelijk voor uw meeleven tijdens de 
ziekte en na het heengaan van mijn lieve man en 
mijn vader. 

Jo Derksen-Thiehatten 
Bennie Derksen 

Op 4-jarige leeftijd kreeg Herman polio. Dat heeft 
zijn leven getekend, want de gevolgen ervan droeg 
hij zijn hele leven mee. Zijn linkerarm kon hij niet 
gebruiken, Ondanks zijn handicap kon hij nog veel 
doen. Hij werkte vele jaren bij Hollandse Signaal en 
had zijn hobbies. Hij mocht graag met zijn handen 
iets doen. Hij was dan ook erg handig. Ook ging hij 
met de auto overal heen. In de latere jaren kon hij 
echter steeds minder. 
Hij had er veel moeite mee dat hij steeds meer 
invalide werd en steeds afhankelijker werd van de 
hulp van anderen. 
Hij moest zijn werk opgeven, viel steeds vaker en 
moest steeds meer inleveren. Hij was nogal eens 
geprikkeld en humeurig onder zijn onmacht. 
Herman was een trouwe echtgenoot voor Jo. Samen 
waren ze blij met hun zoon Bennie die steeds meer 
hun steun en toeverlaat werd. 
De laatste jaren van zijn leven ging het steeds 
moeilijker. Steeds maar weer viel hij . Hij werd 
steeds machtelozer. Hij vond het moeilijk om in het 
verpleeghuis Hennekhave te moeten zijn, waar hij 
toch zo liefdevol werd verpleegd. Jo zocht hem 
daar elke middag trouw op. 
Herman was een gelovig man. De reis naar Lourdes 
in 1991 heeft veel voor hem betekend. 
Tenslotte is hij toch nog onverwacht in vrede 
heengegaan, een lege plaats achterlatend voor Jo en 
Bennie. 

Herman, Pa. rust in vrede 


