
Nooit zullen wij vergeten 

HERMAN REIMERINK 

echtgenoot van 
SINY DAMHUIS. 

Hij werd geboren te Enschede op 
4 december 1923 en overleed aldaar 

op 5 november 1988. 
Op 9 november hebben wij in een 

gezongen Uitvaart, biddend afscheid 
van hem genomen in de H. Geestkerk 
te Enschede en hem daarna in een 

crematie-plechtigheid te Usselo, toe
vertrouwd aan de Heer van alle leven. 

t 
Het doet ons verdriet dat wij nu reeds 
afscheid moesten nemen van mijn 
lieve man, onze lieve vader, schoon
vader en opa. 
Hij heeft de zorg gekend voor de op
voeding van zijn zeven kinderen. 
Een voorbeeld was hij voor hen en 
voor velen die hem gekend hebben 
door zijn eenvoud en een rotsvast 
geloof in God. 
Hij was een oprecht vroom mens, 
zonder enige franje. met een heel 
eigen gevoel voor humor. 

Z'n vrouw en kinderen waren voor hem 
belangrijk; hij genoot dan ook intens 
wanneer de hele familie verenigd was. 
Een hoogtepunt was zeker de traditi
onele Kerstviering. 
Hij straalde rust, tevredenheid en 
verdraagzaamheid uit die 'n onverge
telijke indruk achterlaten op allen die 
Herman gekend hebben. 
Met bewondering en dankbaarheid 
denken wij terug aan de wijsheid, 
waarmee hij z'n kinderen de ruimte 
liet om hun eigen weg te gaan. 

Tijdens zijn ziekte hoorde men hem 
nooit klagen en ook daarin was hij 'n 
voorbeeld voor ons. - Zijn grote zorg 
de laatste maanden was " hoe moet 
Sien verder." - Zelf was hij volkomen 
voorbereid om de grote reis te aan
vaarden. - Daarom kon hij met een 
gerust hart afscheid nemen van deze 
wereld. 

Wij zijn blij dat hij, dankzij de gewel
dige inzet en verzor,.ging van moeder, 
thuis heeft kunnen blijven. 

Wij danken U God, deze man, vader, 
schoonvader en opa gekend te heb
ben en deze gedachte zal ons tot 
troost zijn in de komende tijd. 

z.o.z. 



In zijn geest zullen wij samen verder 
gaan. 

Herinneren we ons in sti lte zijn naam! 

Voor Uw belangstelling en blijken van 
medeleven gedurende de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man 
en onze lieve vader, schoonvader en 
opa, wil len wij U hartelijk danken. 
Het is hem en ons tot grote steun 
geweest. 

SINY REIMERINK-DAMHUIS 
kinderen en kleinkinderen. 
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