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Dankbare herinnering aan 

Herman Heinrich Sulmann 
(HEINI) 

Hij werd geboren op 5 november 1935 te Zwartemeer. 
Gesterkt door het ontvangen van de ziekenzegen heeft 
hij op 14 juni 1998 in het Scheperziekenhuis in Emmen 
zijn leven teruggeven aan zijn Schepper. De plechtige 
uitvaartdienst vond plaats op 18 juni in de Pauluskerk te 
Emmen , waarna de crematieplechtigheid volgde in het 
crematorium "de Meerdijk" te Emmen. 

Na ruim 62 jaar is aan het leven van een goed en zorg
zaam iemand een einde gekomen. Heini was immers 
bovenal een sociaal bewogen mens, die steeds weer 
probeerde om de leef- en werkomstandigheden van 
anderen te verbeteren. Vanuit deze sociale bewogen
heid was hij ook actief binnen de vakbond, het WAO.
beraad en de wijkraad . Hij toonde zich daarbij een man 
die makke lijk met anderen in contact kwam. 

De laatste jaren van zijn leven zijn voor hem en voor 
hen die hem het meest nabij stonden, niet de meest 
gemakkelijke geweest. Nog meer dan voorheen maakte 
hij soms een vermoeide en uitgebluste indruk. Achteraf 
kun je dan constateren dat dit mede veroorzaakt werd 
door de lichamelijke tegenslagen die hij ondervond. 

Maar ook zijn karakter en zijn aard hebben hierbij een 
rol gespeeld. 
Heini was immers een man die zich het liefst hield bij de 
bekende wegen en paden. Het zoeken van andere mo
gelijkheden en het nemen van initiatieven liet hij snel 
aan anderen over. Hij was in men ig opz icht meer een 
'volger' dan een 'leider'. 

Hij was bijzonder trots op zijn kinderen en vooral ook 
zijn kleinkinderen. Hij wilde hen graag alles geven en 
steunde hen door dik en dun in de keuzes die zij in het 
leven maakten. Hij 'zag' in hen ook een realisatie van 
wat hij zelf graag had willen doen, maar waartoe hij -
door zijn verleden en zijn karakter - niet toe gekomen 
was. 

Heini was een man die veel waarde hechtte aan een 
goede band met fami lie , buren en vrienden. De verhui
zing naar de flat heeft hij als zeer verheugend en be
vrijdend ervaren en binnen de kortste tijd heeft hij zich 
een gewaardeerd medebewoner getoond. 

Het leven van deze lieve en zorgzame man is nu voor 
ons herinnering geworden , maar we zullen dankbaar 
terug denken aan wat hij voor ons heeft betekend . 

Voor uw oprechte belangstelling en medeleven bij de 
ziekte, het overlijden en de uitvaart van mijn man, onze 
vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank. 

G. Su lmann-Borgmann 
kinderen en kleinkinderen. 


