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De landbouw was mvn lust 
De uriendschap was mgn lcl.ICn. 

Al IL'<lt ik had, o/ wat Ik was. 
was mij door God gegeven. 

Hij werd geboren op 19 februari 1917 te Hertme en overleed op 
30augustu,2002. 
We hchben afscheid van hem genomen tiJdens een plechtig 
gezongen uitvaart op 5 september in de St. Stephanuskerk te 
Hertme, waarna wij hem te ruste hebben gelegd bij zijn dochter 
Pii!ntia op het parochiekerkhof 

Pa werd geboren in Hertme waar hij heel zi;n leven woonde en 
werkte. 
Al op jonge leeftijd verloor Pa zijn vader. Na cie lagere school ging 
'Herman over naar de boerderij'. 
Hij trouwde met Ma op 14 mei 1947. Ac:m de Kerkweg was en IS 

nog iedereen van harte welkom. 
Pa en Ma kregen 7 kinderen, helaas stierf hun jongste dochter 
Pientla op een leeftijd van elf maanden, hiervan hadden ZIJ veel 
verdriet. 
Pa 1.11as een hard werkend iemand, hield van de natuur en het 
boerenll?VCn. Zijn grote liefhebberij was het houden van paarden, 
die hij tot het la.a!st toe verzorgde. 
Pa hield van plezier en zat vol humor. Hij werd door de koffiebuurt 

benoemd als de eerste Priil5 carnaval van Hertme en reed 
geschminkt en wel mee met de jeugd van Hertme in de 
carnavalsoptocht. 
Samen met Ma deed hij op 83-jarige leeftijd nog mee aan de play
back show op de zomerfeesten. 
Hij schuwde het ook niet om zelfs minister Van Agt de hand te 
schudden. 
Een rijbewijs had hij niet en deed de boodschappen met zijn 
trekker. 
Velen zullen hem herinneren als 'Herman met de pijp', een waar 
dorpsfiguur. 
Het Hedeveld was hem lief. hiJ heeft dan ook menig rondje 
Hedeveld gedaan, ze!fs toen hij ziek \\.as 
Hij hield van mensen om zich heen. met name 'oons Leis', met \\.ie 
hij 55 jaar getrouwd was, de kinderen en later de kleinkinderen 
waren hem alles 
Pa hield zich vaak groot. maar had een heel klein hart]e. HiJ was 
een gelovig mens en had een rotsvast vertrouwen in Maria en de 
rozenkrans. 
Het laatste jaar kreeg Pa problemen met zijn gezondheid. dit was 
voor hem moeilijk te accepteren. 
Gelukkig hebben we hem, samen met Ma. tot aan zijn dood thuis 
kunnen verzorgen. 

Nu is het stil geworden rond jou. We zullen je missen, maar 
gelukkig hebben we een schat aan fijne hennneringen. die ons 
zullen helpen, verder tegaanzonderjou. 
Pa. bedankt voor alles! 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man, IJOder, opa en o~ donken 
wV IJ oprecht. 

Leida Schabbink-Boomkamp 
kinderen, klelll· en achterkleinkinderen. 


