
Dankbaar om wat je 
voor ons bent geweest. 



In liefdevolle herinnering 

Herman Pierik 

echtgenoot van 

Dinie Ros 

Hij werd geboren op 23 juni 1930 en overleed na een 
moedig gedragen ziekte op 15 mei 1995 na voorzien 
te zijn van het H. Sacrament der Zieken . 
Wij hebben hem op 19 mei op het R.K . kerkhof te 
Bentelo te ruste gelegd. 

Voor uw medeleven bij de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, vader, broer en opa, zeggen wij 
u onze oprechte dank. 

Familie Pierik. 
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Vader werd geboren op 'erve Lenderink' waar hij 
opgroeide in een groot, warm en hecht gezin. Na de 
ambachtsschool ging hij aan het werk als timmer
man, een vak dat hem altijd is blijven boeien . 
In 1958 kwam hij samen met moeder op de boerderij. 
Zij hebben moeilijke tijden doorstaan. Door veel 
inzet en doorzettingsvermogen wisten zij een mooi 
bedrijf en ouderlijk huis op te bouwen waar wij als 
kinderen graag naar toe blijven gaan. De inzet van 
oom Hendrik was daarbij van grote betekenis. 
Vader was de spil van de familie . Hij was er altijd . 
Niet alleen voor ons, kinderen, maar voor velen was 
hij met zijn wijsheid en realistische kijk iemand waar 
je altijd steun en toeverlaat vond. 
Vader had een brede belangstelling . Een dag zonder 
journaal en krant was niet compleet. Met hem kon je 
dan ook over van alles praten. Zo beleefde hij de 
laatste jaren veel plezier aan de praatgroep van de 
Heemkunde, waar zijn interesses tot hun recht 
kwamen . 
Ook genoot hij ervan om 's avonds met moeder een 
kaartje te leggen . 
Belangrijk vond hij dat we samen waren . Zo was de 
familiedag, 9 oktober vorig jaar, een dag om niet te 
vergeten. Zijn gezelligheid zullen we gaan missen . 
Herman, ik had nog zo graag vele jaren samen met 
jou willen doorbrengen. Het heeft helaas niet zo 
mogen zijn. Je was voor mij een steun en toeverlaat. 
Ik zal je hiervoor altijd dankbaar blijven . 
Vader, wij hebben bewondering voor jouw levens
wijze. Het verwerken van het verlies van twee van je 
kinderen en de manier waarop je omging met je 
ziekte, is voor ons een blijvende bron van inspiratie. 
Herman, vader, bedankt voor alles. 
Het is goed zo! 


