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IN ALLE STILTE 
BEN JE HEENGEGAAN, 

MAAR JE BLIJFT 
IN ONS VERDER LEVEN. 



Ter dankbare herinnering aan 

Hermanus Bernardus Timmerhuis 
echtgenoot van 

Riek Timmerhuis - Hannk 

Herman werd geboren op 22 december 1924 te 
Bornerbroek. In het voorjaar van 1993 werd hij 
ziek en na een periode van ups en downs is hij 
toch nog plotsel ing overleden op 1 december 
1993 te Almelo. Op 3 december is hij begraven 
op de Rooms Katholieke Begraafplaats te Almelo. 

Herman blijft in onze herinnering als een toege
wijd man, vader en opa. Hij was bescheiden, in 
onze ogen wel eens te bescheiden. Hij eiste 
weinig voor zichzelf. Hij had aan zijn werk en aan 
de nabijheid van zijn fami lie genoeg. Vooral de 
aanwezigheid van de kleinkinderen stelde hij bij
zonder op prijs. Er ging bijna geen dag voorbij of 
hij zag er wel enkele . Als ze er eens niet waren, 
vond hij het heel stil in huis. 
Ook de kontakten met zijn broers en zus vond hij 
heel belangrijk. Hij vond het erg orn Gerard, 
Henk en Ben te moeten missen. Hij sprak daar 
vaak met ons over en zei dan dat hij hoopte wat 
langer van zijn oude dag te kunnen genieten. 
Zijn werk was zijn hobby. Herman bracht dage
lijks vele uren op kantoor door. Hij beleefde er 
plezier aan om gedegen jaarverslagen af te leve
ren. Grote moeite had hij met inleverdata; bijna 
nooit had hij het werk op tijd af. Dit had echter al-

les te maken met zijn gedrevenheid om het 
goed te doen. Hij controleerde alles. Hij beloof
de soms te veel en als klanten dan navraag de
den of boos werden, vond hij dat heel vervelend. 
De klanten waren voor hem meer dan klanten . 
De laatste jaren gunde Herman zichzelf iets meer. 
Hij heeft erg genoten van zijn reis naar Australië. 
Hij vond het fijr, om uit eten te gaan, het liefst met 
de kinderen. Hij praatte graag met ons over poli
tiek en voetbal. 
Hij was principieel. Katholieke en algemeen 
christelijke uitgangspunten waren hem heilig. Hij 
kon van daaruit genuanceerd praten over de 
problemen van deze tijd. 
Hij had een groot hart voor de arme en verdrukte 
medemens, waar ook ter wereld , 
Herman voelde zich de laatste tijd erg ziek. Naar 
buiten gaf hij dat niet toe, maar nu heeft hij zijn 
rust gevonden. 
We zullen hem missen en nooit vergeten. 

DANKBETUIGING 

Bij deze danken wij een ieder die de laatste tijd 
zoveel belangstelling getoond heeft. Herman en 
wij hebben dit bijzonder gewaardeerd. 

Familie TIMMERHUIS 

Almelo, 3 december 1993 


