
de oude eik 
heeft stormen doorstaan 

maar is nu ge1·eld 
re.H ons een lege plek in her bo.1 

een mooie plek om bijeen re komen 
en de herinnering aan je le1·end re houden 



Ter nagcdaçhteni.., aan 

Hermanus Albcrtus Kerkhof 
Echtgenoot 'an Chri"1ina Johanna Re"eler 

Herman werd geboren op l O december 192.+ te 
Hengelo. Na te Lijn ge-.1erk1 door het Sat-rament 
der Zieken 1' h1J op 18 januari 2000 merkden te 
l lengelo. Op 2.+ januari hehhen ''ij af-.çhdd , ·an 
hem genomen tijdens de 11. F.uçhari"tic\'ierin!! 
in de On7e Lie\'e Vrouwderk re Hengelo. /\I~ 
laatste hebben wc hem h.::gdeid naar u-."i:lo waar 
de crematie plaahnmd. 

Na de opleiding metaalbewerking wa' Herman 
meer dan 'ccnig jaar in dien't bij de/\ l-.10. Kort 
na indicn ... ureding werd hij al' dwan~arbeider 
m Hannmer te\\erk!?öleld. Deze \oor hem zeer 
moeilijke jaren heeft hij na de oorlog \erdron
gen door 1eer hard te werken en heeft de rest 
\an tijn leven getekend. Weer terug in Hengelo 
begon hij een eigen tuin en 'arke~"fokkerij in 
Oriene. later had hij ~ehapcn in Ha~'elo. D~ar
naa\t was er ook veel 1org \Oor kippen. geiten. 
J..oeien en paarden. Hi.1 hil.:ld erg veel van het 
leven in de HiJC natuur. 

ln 1962 trouwde hq met Tine. Kort daarna 
kregen 1ij twee zonen /\lberto en Fram:esco. Hij 
wa'> erg gelukkig met 1ijn gezin en gaf hun alle 
J..amen op een goede toekomst. 1 hj had een 
integer en gesloten kttrakter en je kon altijd op 
1.ijn oprechte steun n.:J..enen. 
Na zijn pensionering in 1984 J..on hij zijn aan
dacht \Ollcdig aan 1ijn gezin. dieren en de tuin 
wijdden. 
In 199.+ en 1995 \\erd hiJ door t\\ee hartinfan.:
tcn en een heroene getroffen. Dat bracht een 
grote ommeJ..eer in 1ijn Jcyen. De dieren waar
,·an hij 1meel hield konden niet lancer worden 
aangehouden. ~ 
l\1et de or\\'oorwaardelql-.e \leun en 1orl! van Tine 
heeft hij lot op het h1al~l geprobeerd 0~1 positief 
en met liefde voor it.:dereen die hem lief wa'> 
'erder te gaan. De bijna dagelijk'e ui Mapje~ naar 
de natuur deden hem goed. De kleinkinderen 
waren het beste medicijn rnor hem en daar heeft 
hij ooJ.. inren' van genoten. Zijn gemndheid werd 
geleidelijk minder 1mdat hij op 18 j<urnari 2000 
in alle ru'I I'> heengegaan. 
Wij llJn danl..baar \'OOr wat hij allemaal , ·oor on' 
heeft hetekend. \\'e wensen hem de 111st toe die 
hij l ijn hele leven ge70cht heeft. 


