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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Hermannus Johannes Lem 

echtgenoot van 
Johanna Geertruida van der Woning 

Hij werd op 29 oktober 1926 in Losser 
geboren. Gesterkt door het Sacrament van 
de Ziekenzalving is hij van ons heengegaan 

op 13 maart 1998. 
Na de Uitvaartviering in de kerk van de 

H. Maria Geboorte hebben wij op 18 maart 
in het crematorium in Usselo definitief van 

hem afscheid genomen. 

42 jaar zijn we samen getrouwd geweest. 
Het zijn hele fijne jaren geweest. Herman 
was een hele opgewekte man, had een vro
lijk karakter was nooit voor één gat te van
gen. Overal wist hij bijna een oplossing voor. 
Daarom kwamen er ook veel mensen over 
de vloer die een beroep op hem deden. Hij 
was erg handig en zijn schuurtje was zijn 
domein. 

Ook zijn volkstuin was bij iedereen bekend 
omdat hij. zo gauw hij iets van het land 
haalde, het uitdeelde aan zijn bekenden. 
Hij was een man die overal duidelijk aanwe
zig was. Gemakkelijk trok hij de aandacht 
naar zich toe. 
Toen hij de laatste jaren moeilijk begon te 
lopen bracht zijn 'scoot-mobiel' hem uit
komst. Overal zag je hem en hij genoot er 
van om zo ook boodschappen te doen. Hij 
had er een hekel aan om anderen iets te vra
gen, hij bleef zo lang als het mogelijk was 
zelfstandig. 
Nadat hij plotseling in het ziekenhuis was 
opgenomen bleek dat hij niet meer beter kon 
worden; omringd door mensen die van hem 
hielden heeft hij de laatste dagen daar gele
gen. 
In alle rust is hij gestorven. Het is stil gewor
den, maar we zullen zijn herinnering in ere 
houden. 

Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij 
de uitvaart en de crematie ben ik heel dank
baar. 

Annie Lem - van der Woning 


