


In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Hermannus Johannes Meijerink 
Herman - "Jochem's Hèrm" 

echtgenoot van Trees Meijerink-Willemsen 

Herman overleed op 29 december 2012 op 81-jarige leeftijd. 
Wij hebben hem te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Losser. 

Herman is op 8 mei 1931 geboren op de boerderij Trien-Jochem 
aan de Broekhoekweg in Losser. Hij was de oudste van een 
gezin van zes kinderen. In 1960 is hij getrouwd met Trees 
Willems en uit Volthe. Zij kregen vijf kinderen op wie hij erg trots 
was: Ria, Paula, Martin, Wim en André . 

Herman had graag door willen leren maar was voorbestemd 
om de boerderij van zijn vader over te nemen. Het bedrijf en 
het woonhuis werden helemaal gemoderniseerd. In 1974 kreeg 
hij de mogelijkheid om de oude boerderij van de Maat over te 
nemen. Dat zag hij als een grote kans om het bedrijf verder 
te ontwikkelen, ook omdat daar al veel van het land lag. De 
verhuizing was een spektakel; de noabers hielpen mee, het hele 
hebben en houden ging op boerenwagens, en er werd gefeest 
op de grensovergang van de ene naar de andere noaberschap. 
Op de Hogeboekelweg begon hij met veel energie een nieuw 
bedrijf op te bouwen. Als boer was pa vrij vooruitstrevend. 
Hij was één van de eersten die een ligboxenstal bouwde, en 
organiseerde met omliggende boeren een grootscheepse 
onderlinge kavelruil. Deze mooie boerderij is een paar jaar 
geleden door André overgenomen. 

Herman was boer in hart en nieren en betrokken bij het 
landschap. Maar hij had ook een ruime belangstelling, niet 
alleen voor wat er in de directe omgeving gebeurde maar ook 
in de wereld . Dit ging samen met een reiskriebel waar hij, 
wanneer het kon, gehoor aan gaf. 

Eerst waren dat dagreisjes met het gezin naar Giethoorn of 
Tecklenburg. Later reisde hij met Trees ook verder weg: onder 
andere naar Ghana en Amerika om zijn kinderen te bezoeken, die 
net als hij wel wat meer van de wereld wilden zien. 

Ondanks de vele uren die Herman op de boerderij werkte maakte 
hij tijd voor hobby's. Hij was in zijn jonge jaren bijenhouder en 
leider van een volksdansclub. Hij was creatief en vindingrijk en 
kon alles met zijn handen maken. Ook op sociaal gebied was hij 
zeer actief. Hij was bestuurslid van de ABTB en het kerkbestuur, 
en later lid van de historische kring . Hij genoot ook erg van fiet
sen in het Twentse landschap en kon er ook veel over vertellen. 

Tijdens de laatste jaren van zijn leven werd Herman emotioneel 
toegankelijker en zachtmoediger. Dit had ook te maken met de 
komst van zijn kleinkinderen. Hij was bezorgd om het welzijn 
van de boerderij en om de kinderen en kleinkinderen. Als familie 
raakten we dichter bij elkaar betrokken. 

Enige tijd nadat Herman en Trees hun 50-jarige huwelijksfeest 
hebben gevierd werd bij Herman de ziekte van Alzheimer vast
gesteld. Zo lang als het kon werd hij door ma liefdevol thuis ver
zorgd. Toen dat niet meer ging verhuisde hij naar verpleeghuis 
Oldenhove. Daar is hij na acht maanden toch nog plotseling 
overleden, in aanwezigheid van Trees - zijn steun en toeverlaat. 

Pa, je hebt een rijk leven gehad, je hebt het goed gedaan en we 
zullen je missen. 

Trees Meijerink-Willemsen 

Ria en Koos - Wies 
Paula en Thierry - Niko, Noe, Yenska 
Martin en Ada 
Wim 
André en Carla - Evie, Famke 

Bedankt voor de vele blijken van medeleven rondom de ziekte en 
het overlijden van onze pa . 


