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Herman werd geboren op 12 februari 1940. 
Het gezin bestond uit vader. moeder en 3 zonen. 
Gerhard '~as de oudste, dan kwam l lerman en 
toen Bcnnic. 
Ze hebben in het Lulterzand gewoond en van
daaruit zijn 7e naar de Ileatrixstraat gegaan, waar 
hij samen met 1ijn moeder en broer woonde. 
Herman heeft bij Gelderman gewerl..1 en toen is 
hij naar Stork gegaan in llengelo, waar hij met 
veel plc1icr heeft gewerkt als heftruckchauffeur. 
H1J heeft met \cel liefde. zo goed als hij kon. 
altijd voor 1ijn moeder gezorgd. Toen zijn 
moeder overleed stond hij er alleen voor en zocht 
\Cel steun bij 7ijn broer Gerhard in Weerselo. 
Hij ging samen met zijn broer veel fietsen en 
naar de Moc?cl. naar de '' IJnfeesten, dat beurde 
hem weer op. 
Toen ook zijn oudste broer Gerhard plotseling 
O\ erleed stortc zijn wereld in. want wat moest hij 
nou Alleen verder. ''ant met Bennie had hij geen 
goed contact meer sinds ziJn moeder overleden 
wa~. 

Toen hij met vervroegd pensioen ging had hij 
'cel uije tijd die hij benutte om naar Rita en 
Dennis en de paarden te gaan en te helpen met de 
stallen uitmesten en de paarden te ver7.orgcn. 
Dat \\as zijn lust en zijn leven. Hij ging altijd 

met Manon leuke dingen doen en natuurhJk 
kastanjes zoeken in het Arboretum. 
1 n 2012 viel Herman van zijn fiets en brak lijn 
heup. Na drie ''eken in het ziekenhuis te hebben 
gelegen mocht hij ''eer naar huis. Maar dat kon 
met. dus Hermme en Rita hebben met de dokter 
gesproken ofh1j niet naar het verzorging!>tehuis 
kon. Hij ging eerst naar de Oldenhove waar hij 
!..on re' alidercn en toen naar Sint Maartens-Stede 
"aar hij graag "oonde. llij kon het daar goed 
vinden met de be\\Oners en de verpleging. Tot hij 
weer getroflèn werd door een aantal thia 's en een 
longontsteking, "aar hij toch steeds weer van 
he~telde. 

Op 19 maart 2015 kwam hij ongelukkig ten val, 
kreeg weer een flinke thia en moest naar het 
ziekenhuis waar bleek dat hij uitval had van zijn 
linker been en rechter arm. Maar hij l..'Ilapte weer 
op. Eenmaal thuis ging het snel bergafüaarts en 
.tijn kracht.en namen snel af. Hij zei: het is goed 
10. l lermine bedankt voor je goede zorg en steun 
die tk van je mocht ontvangen Manon en Jeffrey 
jullie bedankt voor jullie steun. zorg en liefde. 
Rita en Dennis bedankt voor de leuke en fijne tijd 
die ik met jullie heb mogen beleven. 

Herman bedankt voor def yne 1yd die wy mei 
1011 hebben mogen beleven. 
Veel fiefe Hermine. Manon en Jeffrey 


