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Dankbare herinnering aan 

Johannes H ermann 
Bernard Vedder 

Hermann Vedder werd geboren op 17 augustus 1912 
te Emlichheim in Du itsland. Hij t rouwde op 10oktober 
1945 met Euphemia Margaretha Juurlink. Samen kre
gen zij zeven zonen . Gesterkt door het Heilig Sacra
ment der Zieken overleed hij, kort na zijn tachtigste 
verjaardag, te Emmen op 21 augustus 1992. 

Hoewel in Emlichheim geboren kwam onze vader 
reeds als klein kind naar Nederland. Hij groeide op in 
Nieuw-Schoonebeek temidden van het boerenbedrijf 
en het boerenleven. Het boerenbedrijf en de boe
renstand hebben zijn leven bepaald. De verbonden
heid met de natuur en de landbouw heef t hij altijd 
goed kunnen terugvinden in zijn werk bij de land
bouwvoorlichtingsd ienst . Naast d i t werk was hij 
s teeds bezig met zij n groentetu in . Zowel in zi jn werk 
a ls in zij n eigen tui n hadden aardappelen zij n grote 
voorkeur. Ook toen zijn li cham elij ke on verm ogen het 
werken in de tuin onmogelijk maakte , w i lde hij toch 
nog ieder jaar aardappelen uit eigen tuin . 

Hij dacht voor zichzelf veel over het leven na en was 
zeer betrokken bij de natuu r en wat zij voortbrengt. 

Over de landbou w en haar produkten kon hi j vol en• 
thous iasme praten en hij waardeerde het wanneer 
men naar hem lu isterde . Anderzij ds was het moeilij k 
voor hem om bl ij k te geven van zijn gevoelens en zijn 
persoon li jke gedachten. De din gen waren voor hem 
duideli jk; wat krom was, was krom , wat recht was , 
was recht. 

Soms kwam hij op zij n omgeving over als een ges lo
ten man. Toch was hij zeer betrokken bij het wel en 
wee van zijn grote gezin . Hij was een zorgzam e echt
gen oot en vader. Ook was hij trots op zijn gezin en als 
opa was hij zeer blij met zijn kl einkinderen. Hij is 
heengegaan met de wetensch ap dat hij zijn gezin 
goed heeft achtergelaten en daa r was hij tevreden en 
gelu kki g mee . 

Eerli jkheid, betrouwbaarheid en rech tvaardi gheid wa• 
ren voor hem belangrijke waarden in het leven . Dat 
bracht hij over op een ieder in zi j n omgevi ng. Her
mann Vedder was een man die niet van poespas hield, 
eenvoud stond bij hem voorop en dat waardeerde hij 
ook in anderen . Hij was een diep gelovig man . Een
voud kenmerkte ook zijn diepe geloof in God en in 
waarden en normen. In het volle vertrouwen op God 
en het geloof in het hiernamaals heeft hij het H . Sa• 
crament der Zieken ontvangen, dat hem gesterkt 
heeft in zijn berusting met het naderend levenseinde. 

Op 26 augustus 1992 hebben wij, na de Eucharistie
viering ten afscheid, zijn lichaam begraven op het 
R.K . kerkhof te Erica. Daar zal hij rusten tot op de 
jongste dag. 

Ondanks ons verdriet, overheersen gevoelens van 
dankbaarheid dat hij bij ons was en er voor ons was. 
Nu is hi j in de hemel . In onze herinnerin g bli jft hij 
voortl even . 

Moge hij rusten in de vrede van God. 

Wij danken voor uw medeleven en belangs telli ng in 
deze voor ons zo droeve dagen. 

Eri ca, augustus 1992 
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kinderen en kleinkinderen 


