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Verdrietig maar dankbaar voor alle liefde en wrg die wij 
van hem mochten ontvangen, hebben wij op vrijdag 
25 maart afscheid moeten nemen van onze lieve pa en 
geweldige opa. 
Herman werd geboren aan de kerkweg op Erica en 
groeide op in een gezin met 9 kinderen. Hij heeft alleen de 
fagere school afgemaakt, hij wilde wel naar d ~ 
ambachtsschool in Emmen, maar door de oorlog kreeg hij 
hier geen kans voor. Daarom is Herman al op jonge 
leeftijd gaan werken bij een boer. Herman was bevnend 
met Willie Reuvers en zo leerde hij Gre kennen. Op 
25 januari 1958 zijn zij getrouwd, in 1959 werd hun eerste 
kind Ton geboren. Later zijn ze verhuisd naar hun 
geliefde woning aan de kerkweg waar m 1964 Manon 
werd geboren. 
Herman was in die tijd van werk veranderd naar 
opperman in de bouw. Hij kreeg in 1965 een ongeluk 
waarbij hij zwaar gewond raakte. Gre heeft hei:n zes 
weken thuis veipleegd voor hij naar het ziekenhws kon 
worden vervoerd en hij geopereerd kon worden. Na de 
operatie is hij via zijn zwager ':\7illie aan het werk gegaa_n 
bij de AKZO in Emmen. Hij heeft daar al5. pnxfoc~e 
medewerker in ploegendienst gewerkt. In Zljn vnje tijd 
ging hij helpen bij de boeren familie waar hij eerder ook 
werkte. 
Ook hield Herman veel van tuinieren en dieren bij huis. 
De konijnen fokkerij was een hobby van hem waarmee hij 
samen met Ton ook naar tentoonstellingen ging en het 
prachtig vond als hij een prijs won met een mooi konijn. 
Zijn groentetuin lag er altijd goed verwrgd bij en wie er 
ook op bezoek kwam, kon altijd wat mee krijgen omdat er 
meestal teveel !!ezaaid en Q'.eooot was. 

Vlak voor hij met de VUT ging, openbaarde zich de 
ziekte van Parkinson bij hem. In de loop van de jaren 
breidde de familie zich uit met Anita en Atie. Toen de 
kleinkinderen werden geboren was hij een trotse oppas 
opa van Wesley, Melissa, Ruben en Rick. 
Toen de gewndheid van Gre af begon te nemen was het 
voor haar moeilijk om te accepteren dat zij niet meer de 
volledige zorg voor Herman kon dragen. Overdag kwam 
hij bij haar thuis en 's nachts ging hij naar verpleeghuis 
"De Horst". In het laatste jaar van het leven van Gre, 
werd zij ook opgenomen in "De Horst", dichtbij hem. 
Waar ze nog tien maanden samen zijn geweest en 
Herman volledig in "De Horst" bleef wonen. . 
Gre is op 11 maart 2012 overleden en Hennan had hier 
veel verdriet van en dit had zichtbaar invloed op zijn 
gesteldheid. In augustus 2014 overleed zijn schoonzoon 
Atie. Opnieuw kreeg hij hier een behoorlijke tik van. 
Het communiceren werd door zijn doofheid en ziekte 
steeds lastiger. Maar toch had hij altijd belangstelling 
voor de kinderen en kleinkinderen. Hij was trots op ze. 
Ondanks dat de ziekte van Parkinson zijn leven 30 jaar 
heeft beheerst en steeds verder beperkte klaagde hij hier 
nooit over en was altijd positief. Af en toe merkten we 
nog iets van de humor die hij nog steeds had. ½'ij 
bewonderen zijn wilskracht dat hij alles zoveel mogelijk 
zelf wilde blijven doen, vragen om hulp lag niet in zijn 
aard. 
In januari vierde hij zijn verjaardag nog en genoot hier 
zichtbaar van. Begin maart ging zij~ conditie sterk 
achteruit. Zondag 20 maart bleef hij voor het eerst 
overdag op bed en leek het wat beter met he_m te gaan. 
Nadat hij gekeken had naar de voetbalwedslrijd van Zljn 
favoriete club Ajax is hij rustig ingeslapen. 
We zijn dankbaar voor alles wat Pa voor ons betekende 
en in de toekomst nog zal betekenen. We hebben diep 
respect voor hem zoals hij in het leven stond en we gaan 
hem ontzettend missen. 

Kinderen en kleinkinderen 


