


In liefdevolle herinnering aan 

Herman te Lintelo 
weduwnaar van 

Dien te Lintelo-Grondman 

Hij werd geboren op 5 oktober 1923 in Haaks
bergen. 
Na de lagere school en enkele jaren ambacht
school ging hij al op jonge leeftijd met zijn vader, 
ook timmerman, mee om te werken in de bouw. 
Na het uitbreken van de oorlog , hij was net 
17 jaar, moest hij zich al vrij snel in 1941 melden 
om als dwangarbeider te gaan werken in de Duitse 
oorlogsindustrie. Hier voelde hij echter niets voor 
en kon via, via op een boerderij in Vreden een plek 
krijgen als landarbeider. Een tijd die diepe indruk 
op hem heeft gemaakt en waar hij nog vaak over 
sprak. 
Na de oorlog ging hij weer in de bouw aan de slag 
en op een van z'n werken leerde hij moeder 
kennen. Na enkele jaren verkering konden ze een 
klein boerderijtje huren in Boekelo en in 1952 
traden ze in het huwelijk. In 1962 betrokken ze 
hun nieuwe huis in de Veldmaat. 

Ze kregen 4 kinderen . In de avonduren kluste hij 
regelmatig wat bij en onderhield samen met 
moeder de moestuin. 
In 1981 , op 58 jarige leeftijd , kwam hij bij huis en 
ging samen met moeder op hun manier genieten 
van hun "oude dag". Hij kon de dagen goed invullen, 
o.a. met vrijwilligerswerk, fietsen in de natuur, sport 
kijken op tv, puzzelen en klussen . Altijd kwam hij 
dan om 10.00 uur even thuis om samen een kop 
koffie te drinken. Hij verheugde zich op z'n 
wekelijkse kaartavonden op vrijdag en zondag, de 
ritjes op de vroege zondagmorgen naar het 
veengebied en Duitsland, eerst per fiets en later 
op het brommertje, en de jachtpartijen waar hij 
als drijver graag bij aanwezig was. 
Na het overlijden van moeder was de glans uit 
zijn leven echter verdwenen en ging z'n gezond
heid langzaam achteruit. Toen hij in november vorig 
jaar bovendien door een herseninfarct werd 
getroffen, vloeide de kracht uit zijn lichaam en 
geest langzaam weg en is hij op donderdag 
14 april 2011 rustig ingeslapen. 

Wij danken U hartelijk voor Uw medeleven tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden van vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen 18 april 2011 


