
In dankbare herinnering aan 

Hermannus Johannes Scheffer 
"Herman" 

echtgenoot van Gerda Scheffer-Ter Beek 

Hi; werd geboren op 30 november 1940 in losser 

Eenenveertig jaar was hij getrouwd 

met Gerda Ter Beek. Gesterkt door de 
Sacramenten der Zieken overleed hij 

op '' juii 2008. Wij namen afscheid van hem 

tijdens de Uitvaartviering in de Maria

Geboortekerk te losser, waarna we hebben 
bege!e•d naar het crematorium Twente te Usselo. 

Hoewel afscheid 'lemer- op dit 11orYJel'' zwaar i~ 
zijn w11 ook dankbaar d:t r~m verder IE ed is 
be'~ carrJ Wat ons ove:bli it zi,r, d:ë:'kbare 1-c'in
Per rrien. 
1-< ""ar w. s ecï lieve. r,an er vader die rlle 
no!lc jkC zorg besteeddE' aan zijr cezi , . t-:.j was 
eer vr er dei1jk mens ;;n r': fiic Id van gu~!lighe1d. 
",!~~ ' zjn gezin en falnilie betekende z ,n werk 
vc I voor ~.em Met veel p1ezie1 en plicrtsgevoel 
zat t'I; acrter iet s•uur Op de weg Wi!S 1ij de 
kc,.1ing te n1k en ater in zijn tL r'. 
ie~r,:..'.1 was een doener; eer 11'an van we1n1g 

woorden en veel daden. Niets was hem te veel. 
Toen hij van zijn pensioen mocht genieten was 
Herman nog druk, nog steeds een nachtrit draai
en en 's middags vrolijk in de tuin. 
Herman was een trotse opa die alles met ziJn 
kleinkinderen deed, dus mochten de kleinkinderen 
dan ook graag bij opa zijn. 
Altijd klaarstaan voor iedereen en overal een hel
pende hand bieden. Als de neuzen niet ,n dezelf
de richting stonden was hij diegene die een gein
tje maakte en zei: "Kom op ... ". 
Zijn plezier vond hij in het luisteren naar muziek en 
was trots als hij Wilfried zag musiceren of voorop 
zag lopen. Ook ging hij graag met Marco mee op 
de vele ritten met de vrachtwagen door Europa. 
Zijn schoondochters mocht hiJ graag een beetje 
plagen. Hij vond het prachtig als het iedereen 
goed ging 
Hij was eer buitenmens; vissen was zijn passie en 
t>ij mocht graag prutsen in de schuur Hij fleurde 
op van de dagJes uil met Gerda. Het laatste dagje 
uit op de camping werd hef'l fa:aal Na drie dagen 
·,echter moest hij het opgever Herman is vredig 
ingeslapen, r<," 2r rr e~ 1edcreer rpoest hiJ nog wel 
iets doer want l•ij was 11et zin leven nog la.1g niet 
klaar 

Gerdz Se ht/'er-T..;r t:lCCK 

\llarco t;r \llargc. Pjom, Jochem 
Wi ' i()d er M rand.:? Rub,.-,, Mirthe; 




