


Een dankbare herinnering aan 

Hermanus Temmink 
echtgenoot van Hendrika Johanna Kappert 

Hij werd geboren op 30 mei 1913 te Raai· 
te. Gesterkt door de ziekenzalving is hij op 
21 december 1992 overleden. We hebben 
zijn lichaam 24 december begeleid naar de 
begraafplaats "Pleegste" te Raalte. 

DANKBETUIGING 
Voor uw blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn man, onze vader en 
opa danken wij u van harte. 

Mevr. Temmink-Kappert 
kinderen en kleinkinderen 

Onverwacht is deze lieve man, zorgzame 
vader en opa uit ons midden weggeroe
pen. Rustig afscheid nemen kon niet meer. 
Ruim 44 jaar was hij met zijn vrouw in een 
gelukkig huwelijk verbonden. Zijn levens· 
weg kunnen wij weergeven met Ora et la
bora, bid en werk. Hij heeft hard gewerkt 
op de boerderij. Tot het laatste toe was hij 
hierbij nauw betrokken en wi lde nog zo 
graag enigszins bezig blijven. 
De lamp van zijn sterk en diep geloof heeft 
hij steeds brandend gehouden. Hij kwam 
trouw naar de kerk en via de kerkradio 
volgde hij ook thuis dagelijks de vieringen. 
Zijn gedachten en gevoelens kon hij moei· 
lijk uiten. Hij was een man van weinig 
woorden, maar met een goed luisterend 
oor. Nooit kwam er een verkeerd woord 
over zijn lippen en hij wi lde niemand tot 
last zijn. Met veel belangstelling leefde hij 
mee met het lief en leed van zijn kinderen 
en kleinkinderen en was heel bl ij als zij op 
bezoek kwamen. Hij hield van eenvoud en 
stond niet graag op de voorgrond. 
De laatste tijd was zijn gezondheid erg 
broos en moest zelfs drie keer per week 
een nierspoeling ondergaan. Dit was voor 
hem een heel zware opgave, maar hij 
klaagde niet. 
Hij laat nu bij ons een grote leegte achter, 
maar wij bewaren diep in ons hart vele fijne 
herinneringen aan hem. 




