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Hij werd geboren op 26 april 1928 te Hasselo. Geheel 
onverwacht overleed hij op 19 januari 1990 in het 
Streekziekenhuis te Hengelo (Ov.) Wij hebben hem op 
23 januari 1990 te ruste gelegd op het parochiële kerkhof 
te Deurningen. 

"Door het sterven wordt ons leven ingrijpend veranderd, 
maar niet ongedaan gemaakt. Want als ons aardse huis, 
ons lichaam, afgebroken wordt, heeft God voor ons een 
plaats bereid in zijn huis om daar voorgoed te wonen". 

Met deze diepzinnge woorden uit de Liturgie van de kerk 
wordt voor ons de weg vooruit gewezen, door de dood 
héén, naar een eeuwige toekomst die ons allen te 
wachten staat. Die toekomst is nu voor Herman open 
gegaan nadat hij ons door de dood zo plotseling is 
ontvallen. 
Een grote leegte kijkt ons aan in het huis van ons gezins
en familieleven, in onze kring van vrienden en bekenden. 
Voor velen heeft hij veel betekend; en omgekeerd mocht 
hij bij hartelijke medemensen de voldoening vinden waar 
elk mensenhart naar hunkert. 
Met hard werken en veel zorg heeft hij zich ingezet in zijn 
bedrijf en het verenigingsleven; daarnaast kon hij zich 
kwijt in hobby's en vrije tijd. 

Achter het uiterlijk van zijn aard ging een diepe gevoels
wereld schuil binnen in hem. VoorziJn vrouw en kinderen 
was hij een toegewijde man en vader; hij had een warm 
hart voor al wat leefde en jong was: Hij was gevoelig voor 
liefde en wederliefde; hij was graag gezien bij allen die 
hem kenden en lief hadden. 
Het valt ons zwaar om afscheid te moeten nemen, om 
verder te leven met een lege plaats in ons gezin, familie 
en vriendenkring. Wij bewaren wel graag een levende 
herinnering en zullen dankbaar zijn om het vele goede 
dat hij heeft gedaan en voor ons wilde doen. En vanuit 
ons geloof, dat ook Herman bezielde, mogen wij hopen 
en vertrouwen op een wederziens in eeuwigheid: Omdat 
de dood niet alleen einde is van aards leven, maar óók 
doorgang naar eeuwig leven, ons aller Vaderhuis. Wij 
gunnen Herman, onze geliefde man, vader en mede
mens, graag de volmaakte rust in Gods Vrede en 
verwachten graag een wederziens in een volmaakt 
leven van eindeloos geluk en vrede. 

Lieve vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en 
vrienden: Hartelijk bedankt voor alles en graag tot 
wederziens. 

Voor u belangstelling na het plotselinge overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeggen 
wij u onze hartelijke dank. 

B.A. Nijland-Stevelink 
kinderen en kleinkinderen. 


