
t 



t 
In dankbare herinnering aan 

Hermanus Hendrikus Hartgerink 
Herman 

weduwnaar van 
MarietJe Johanna Peper 

Pa is op 14 april 1932 geboren in Bentelo , als 
" Leenk Herman ". 
Als middelste kind in een rij van 7 heeft hij zijn 
jeugd doorgebracht op de boerderij aan de 
Dorreweg in Bentelo. Hier heeft hij naast de vele 
mooie dingen in zijn jeugd ook de oorlog bewust 
meegemaakt. Hij heeft daarna de ambachtschool 
gevolgd, waarna hij timmerman is geworden. 
Pa en Ma hebben elkaar ontmoet bij Assink in 
Hengevelde, na een verkeringstijd van anderhalf 
jaar besloten ze om te trouwen en op de 
boerderij van Peper in Stepelo te gaan wonen en 
werd hij sinds die tijd meestal Peppers Herman 
genoemd. 
Toen hij daarna boer werd , bleef toch het 
timmeren een grote liefhebberij van hem. 
Pa kreeg samen met ma 6 jongens, waarna ze 
later geregeld zeiden de meisjes komen vanzelf 
wel. Nadat zijn oudste zoon de boerderij overnam 
is hij met ma en 5 kinderen ongeveer 20 jaar 
geleden naar de Hoeve verhuist , hier burgerden 
ze al snel in en voelden ze zich helemaal thuis. 
Vanuit de Hoeve bleef hij nog lange lijd dagelijks 
naar de boerderij gaan om daar te helpen. 

Menigeen heeft hij geholpen en ook toen 
de jongens een voor een het huis verlieten , 
hielp hij hen graag voort met klussen en 
verbouwen. Pa haalde veel kracht uil zijn 
geloof en de kerk, samen met ma was hij lid 
van het kerkkoor, eerst in Beckum en later 
in de Hoeve. Na het overlijden van ma, vond 
hij het erg moeilijk om het leven weer op te 
pakken. Hij vond het moeilijk om het alleen 
zijn te accepteren ondanks dit beleefde 
hij nog wel veel plezier aan verschillende 
kaartclubjes en hij was ook altijd druk met 
het schoffelen op school. beleefde hier veel 
plezier aan en genoot van het contact met 
zijn schoffelploeg , het viel hem dan ook 
moeilijk dat hij dit de laatste tijd niet meer 
kon volhouden . De ziekte die hij bleek te 
hebben overviel hem en ons. Hij dacht dat 
hij even voor een paar onderzoeken naar het 
ziekenhuis ging , maar omdat zijn ziekte veel 
ernstiger bleek dan gedacht, kon hij niet meer 
thuis komen . Pa is zondag 5 december nog 
een keer thuis geweest en daar heeft hij het 
Sacrament der Zieken mogen ontvangen. 
Dit was voor hem een belangrijk moment. 
Daarna is hij nog een week in het Hospice 
te Hengelo verzorgd . Hier is hij op maandag 
13 december 2010 rustig ingeslapen. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
vader, schoonvader en opa danken wij u van 
harte. 

Familie Hartqerink 


