
Ik heb al die dagen 

niet voor niets geleden 

ik heb 't leed gedragen 

ik wist wat jullie deden. 

Want uit de lege aarde groeit 

opnieuw het volle koren 

en uit het donker van de nacht 

wordt weer het Licht geboren. 



Een dankbare herinnering aan 

Hermanus Wilhelmus Sleiderink 

Herman 

Geboren in Beuningen (Ov.) op 26 januari 
1936. 
Overleden op zondag 16 februari 2003 te 
Deventer. 

Herman komt uit een gezin van 10 kinderen. 
Op 7 jarige leeftijd is zijn moeder overleden. 
Zijn jeugd bracht hij door op de boerderij. 
42 Jaar geleden, op 25 januari, is Herman 
getrouwd met Jo in de St. Plechelmus Basiliek 
te Oldenzaal. Door zijn werkzaamheden bij 
Aannemersbedrijf Koopmans gingen ze ver
huizen naar Deventer. 
Wij gingen vaak in het begin van ons trouwen 
op vakantie met zus Rieky, Wim en de kinde
ren met de caravan naar Oostenrijk en 
Zwitserland. Hij kon genieten van de heerlijke 
geur in de natuur en van lange bergwandelin
gen en bergbeklimmen met René en Walter. 
Gevaar zag hij niet. 
Zijn grootste passie was zijn werk. Hij had 
graag mensen om zich heen. 
Samen met Jo reizen naar verre landen, naar 
de wintersport en naar mooie muziek luiste-

Op zijn 57ste jaar ging Herman met de VUT 
na 25 jaar algemeen direkteur te zijn geweest. 
Bij zijn afscheid heeft hij de onderscheiding 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau gekre
gen voor zijn welverdiende waardering. 
Enkele jaren heeft hij verschillende maat
schappelijke en bestuurlijke functies vervuld. 
In 1994 heeft hij 2 paarden gekocht Yfkje en 
Hiltsje. Hij kon er maar 2 jaar echt van genie
ten, toen werd hij ziek. 
In het voorjaar van 2001 is hij ernstig ziek 
geworden. Hij heeft een jaar in het ziekenhuis 
gelegen en daarna een jaar in Verpleeghuis 
P.W. Janssen. 
Het laatste half jaar kon hij niet meer praten, 
dat was voor hem heel eenzaam. Hij kon niet 
meer communiceren met de mensen en mij 
maar hij accepteerde zijn ziekte. Hij klaagde 
nooit, hij wilde ook geen medelijden. 

Ik zal Herman ontzettend missen, 
het huis is zo leeg zonder hem. 
Zijn herinnering zal altijd voor mij levend 
blijven. 

Bedankt allen voor alle gebaren van liefde en 
:v::i.endschap, tijdens zijn ziekte en na het over-


