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·en de Zaaier ging uit om te zaaien." 

Hermanus Bernardus Teggeler 

Hij werd geboren op 22 januari 1930 te Berghuizen 
(Gemeente Losser) en is gestorven op 24 december 1999 
te De Lutte. Hij werd 69 jaar oud. We hebben afscheid van 
hem genomen ti jdens een uitvaartviering in de St. 
Plechelmuskerk op 29 december 1999. Daarna volgde de 
begrafenis. 

Herman, een man van weinig woorden, ingetogen en 
waarheidlievend. Hij heeft veel werk verzet ! En wat heet 
oud. Kijken we naar zijn leven en maken we plaats in ons 
hart voor het beeld dat God van zichzelf in hem schiep. 
Geboren in een gezin van 9 kinderen. Hij was op één na de 
jongste. Zij n vader was wever bij Gelderman. ZiJn moeder 
had de handen vol aan de huishouding. En in welke bodem 
komt het uitgezaaide zaad terecht als het 1930 is. Het is in 
de inensengeschiedenis een periode van economische 
neergang; de crisisjaren beginnen. Herman groeit daarin 
op. In hun gezin was het heel gemoedelijk. Men achtte hun 
ouders zeer Maar Herman zelf zou die situatie vergelijken 
met een Bethlehemstal. De wasketel op het fornuis, alles 
zelf verbouwen, wekken van alles wat je wilde bewaren 
voor de winterperoide. Hij was 10 jaar toen de oorlog uit· 
brak. Herman ging nog naar de lagere school; de boeren
school o.l.v. meneer Pleght. Daarna meteen aan het werk 
bij Kan in de poppenfabriek. Later werkte He.rman bij de 
stadsreiniging van de gemeente Oldenzaal. H1J werkte ook 
nog 7 tot 8 jaar in Lonneker bij Blijdenstein; het Steumke. 
In 1960 moest hij verhuizen vanwege stadsuitbreiding van 
Oldenzaal. 
Een Lös hoes in De Lutte aan de Lossersedijk; samen met 
zijn moeder en broer. Het huis werd helemaal opgeknapt. 
Herman deed de boerderij; koeien melken, het land bebou-

wen en hij ontwikkelde zich echt als een goede boer. Hij 
was zorgvuldig in de veeteelt en had van jongs af aan ken
nis van zaken. Hij kon zich ook goed ontspannen; hij hield 
van muziek en dans. Schuttersfeesten; ging regelmatig 
naar Duitsland om bij d ie leesten te zijn. Maar doorgaans 
hield hij van een duidelijk gestructureerd leven. Veel kwam 
altijd op zijn tijd klaar en hij nam dan ook de tijd voor zich
zelf en voor de mensen met wie hij graag een pilsje dronk. 
Verschillende keren heeft hij verkering gehad, maar toen 
dat uiteindelijk allemaal niet wilde, besloot hij op de boer
derij te blijven met Gerard. Samen maakten ze de boerde
rij tot een nieuw oudershuis, waar de familie regelmatig op 
bezoek kwam. Al snel werden ze door de Noabers in De 
Lutte opgenomen. De processie in Overdinkel; geen jaar 
werd overgeslagen. Herman was religieus maar het zich 
mets wijsmaken. Hij was duidelijk en kritisch. Dit is ook te 
begrijpen, kijkend naar de situatie waarin hij geboren is. 
Nee, de zaaier had iets anders uitgezaaid volgens hem. 
Wat dit betreft was Herman heel modern. Hij durfde zelf 
zijn eigen leven en zijn geweten ter hand te nemen. Maar 
naast d it alles hield hij van het leven. Alles op zijn tijd. 
Kaarten en naar de markt gaan in Oldenzaal. Hij was 
trouw. Hij hield van dagtochtjes; grote vakantiereizen niet. 
In 1979 stierf moeder en daarna heeft hij samen met 
Gerard de taken verder verdeeld. Het was een goede tijd. 
Met op de achtergrond het geluid van het gekoer van het 
duifje dat meeverhuisde vanuit Oldenzaal. Het duifje al 
meer dan 42 jaar oud. In 1998 werd Herman ziek. Hij stierf 
voor ons te plotseling en te jong; deze arbeidzame, eerlijke 
en oprechte man. Ingetogen, maar wel recht door zee als 
het toch gezegd moest worden. 
"Het uitgezaaide viel in goede aarde en leverde honderd
voudig vrucht op·. Dat hij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van Herman 
Teggeler. zeggen wij u hartelijk dank. 

Gerard Teggeler en familie. 




