
"Een ma II dil' de werf'fd lmjl omarmd 
mrt een inlensheid, blijmonligheid ;•n ernst 

rlir l'PII ieder wist Ie vangen 

mf'/ : ijn hu mor m. wnrntP. lach 
lm·Ji ajsrludd r,an ons gennmm." 

\'oor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en uw 
rncdcle,·en na het overlijden van mijn lie\'e man, 
onze meier en opa zeggen ,,.ij u onze hartelijke 
dank. 
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In dankbare herinnering aan 

Herman Sueters 
echtgenoot van 

Trees Sueters · Zieverink 

Pa werd geboren op 31 december 193,1 in 
Keijenhorg. l\laandagmiddag 11 december 2000 
is h ij omringd door ons allen O\'erledcn in het 
Slingeland Ziekenhuis iu Doetinchem. 

Pa heeft ruim 40 jaar ge,_.erkt in het familie.be· 
drijf als klompenmaker. Dit ,,·;is 1ijn lust en zijn 
len!n. De vele uren clie hij m.;rkte zorgden ervoor 
dat \\-ij als gezin niets tekort kwamen. 
Zaterdags was de dag ,·oor de houthandel. Dat was 
he t liefste wat hij ck<:cl. 3 Jaar geleden besloot pa 
te stoppen met ,,erken. Het jaar daan·oor zijn we 
met zoveel familielecd geconfronteerd dat hij 
zei: "Er is meer in het leven dan alleen maar 
werken:· Samen met ma heeft hij de laatste jaren 
kunnen genieten ,·an zijn \Tije tijd . 
Je was daar erg blij om. Jullie hcbben samen Yecl 
dingen ondernomen, zoals de "akanties, fietsen, 
kaarten, ,_.amlelen. K.-iarten deed hij erg grnag. 
maar zijn grootste hobby was toch Kei een praat· 
je maken met iedereen. l\Iet z\jn humor was hij 
een echte gangmaker. Het kon hem niet gauw te 
gek af gaan en hij ,rns altijd in voor een feestje . 

Pa was erg betrokken bij het dorpsgebeuren. Hij 
heeft zich ,·oor verschillende verenigingen inge· 
zet. Ook wa., hij altijd bereid om een ander te 
helpen met de min of andere karweitjes. Hij zei 
dan "aak: ""'erken is goed, moar proaten mot 
ook gedoan worden, da's makkelijk zat:' 

Het was moeilijk te geloven dat pa deze zomer 
door een rotziekte werd getroffen. Hij, die nooit 
wat mankeerde. i\fet een positie,·e instelling begon 
je aan de zware kuren. De praatjes en de humor 
bleef je ook in het ziekenhuis houden. Het 
,erplegend personeel had hierrnor veel bewon· 
dei ing. Dat maakte het voor iedereen makkelij
ker. lkt leek erop dat tleie inspanning werd 
beloond. Een pa;ir maanden ging het. erg goed. 
De ziekte was weg. Totdat afgelopen zaterdag 
werd geconstatet:rd dat de zickte in ,-olie he,igheid 
terug was gekeerd. Er was niets meer aan te doen ... 
Dat het afscheid zo snel zou volgen had niemand 
kunnen denken. \\'e hebben samen \'eel gt:praat. 
Bang om te sterven was je nier. Je zei: "As mien 
tied er is. dan mo' k goan." 
Je ";Ine nog graag n;iar huis. Dinsdagmiddag 
ben je thuis gekmm:n. De laatste dagen hebben 
wc thuis op een mooie manier afscheid van pa 
kunnen nemen. We zijn l.,lij dat we aan zijn laat· 
ste ,,·ens hehhen voldaan. Na de Enchaiistie,iering 
op 15 december 2000 hehhen wij pa ter ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Keijenborg. 




