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echtgenoot van 
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Herman is geboren op 26 september 1931 in Albergen. 
Hij is op 5 november 2015 in Albergen overleden. 

Je weet het, eens zal het gebeuren. 
Je weet het, eens zal hij er niet meer zijn 
Je weet het, de leeftijd is er naar maar toch .. . 

Pa is 84 jaar geworden. Een heel leven ligt achter hem. 
Een leven waar pa elke dag volop van genoot. Samen 
met ma, met ons, met allen die hij liefhad. Iedereen die 
pa gekend heeft zal het kunnen beamen, pa was een 
' mooi 'n kearl' . Altijd goed gehumeurd, belangstellend, 
behulpzaam, tevreden. Hij zag het leven van de zonnige 
kant, kon genieten van de kleinste dingen . 

Nadat pa en ma samen aan de Zenderseweg waren gaan 
wonen moest er hard worden gewerkt voor het gezin. 
Dat deed pa vol overgave.Niet alleen op zijn werk, ook 
in zijn zo geliefde tuin. De voortuin altijd spik en span, 
vele uren werden er in zijn moestuin doorgebracht. 

Juist op het moment dat wij als kinderen het nest 
verlieten, deed zich de kans voor om het huis te verkopen 
aan de Woningstichting. Met de mogelijkheid om op 
de voor hem zo vertrouwde plek een appartement te kunnen 
bemachtigen op Het Wissink. Een uitgelezen kans die 
pa en ma met beide handen aangrepen. Zeker toen zijn 
gezondheid stukje bij beetje achteruitging was hun 
nieuwe plek een schot in de roos. 

We prijzen ons gelukkig dat we nog vele jaren van pa 
hebben kunnen genieten. Hij had niet alleen een goed 
hart, hij had ook een sterk hart. Daaraan hebben we het te 
danken dat we in september zijn 84e verjaardag nog hebben 
kunnen vieren. En zelfs het 50-jarige huwelijksfeest, nog 
geen drie weken geleden, hebben we in kleine kring met 
pa in ons midden kunnen vieren. 

Lieve Herman, papa en opa, tot kijk. 

Wij danken u voor uw belangstelling en warme medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Herman. 

Annie Koopmans - Wildemors 
Kinderen en kleinkinderen 

Albergen, 10 november 2015 


