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Ter herinnering aan 

HERMANNUS JOHANNES 
EERTMAN 

echtgenoot van 

LUDEWINA CATHARINA SANTEN 

Hij werd geboren op 24 juli 1916 
te Denekamp en overleed op 

6 november 1992 te Hengelo ov. 
Op 11 november 1992 was In de 

H. Lambertuskerk zijn uitvaart daarna 
volgde de crematieplechtigheid 

te Usselo. 

Tijdens zijn actieve leven zat hiJ niet gevangen 
tussen vier muren. Hij was een harde werker 
en hield van z!jn beroep. Als vrachtwagen
chauffeur kende hij Nederland op zijn duimp
je. Op de mooie plekjes keerde hij in zijn 
vrije tijd met zijn gezin graag nog eens terug. 
Pa hield enorm van de natuur. Samen met 
moeder en kinderen keerde hij vaak terug 
naar zijn geboortestreek Ootmarsum om op 
het Springendal te wandelen. Na zijn ver
vroegde pensionering gingen ze samen veel 
fietsen . Heel Twente hebben ze per fiets 
verkend. Geen paadje was hem onbekend. 
Dikwijls gingen ze 's morgens vroeg weg en 
's middags nog eens; en, als de conditie en 
het weer het toelieten, maakten ze 's avonds 
nog een afsluitend tochtje. 
Hij was iemand op wie men nooit tevergeefs 
een beroep deed. Men i ge verbouwIng bij zijn 
kinderen werd geklaard door zijn hand- en 
spandiensten. 
De laatste jaren werd zijn lichamelijke con
ditie wat minder. Het harde werken was 

voorbij en samen met moeder genoot hij 
intens van zijn kleinkinderen. Hij was een 
trotse opa en werd graag gezien met zijn 
oogappeltjes. ..Opa, zullen we even naar 
achter gaan", kon wel tien keer op een dag 
beloond worden. 
Pa was een zorgzaam man met een enorm 
plichtsbesef. Hij liet moeder niet graag alleen 
achter. Hij was ook een gelovig man, die 
in het volle vertrouwen op de Heer is heen
gegaan. Moge hiJ vanuit de hemel voor ons 
allen een goede voorspreker blijven. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw meeleven willen wij u oprecht 
danken. 

L. C. Eertman-Santen 
Kinderen en kleinkinderen 


