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Herman werd geboren op 22 oktober 1905 te Emmen 
en op 1 april 2006 is hij, voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken, vredig ingeslapen. 
Op donderdag 6 april 2006 namen we afscheid van 
hem tijdens de uitvaartdienst in de H Mattheusker1( 
te Eibergen en daarna in het crematonum 'Enschede' 
te Usselo. 

Herman heeft een lang en rijk leven gehad. Een 
leven met goede en minder goede momenten Toen 
Herman 8 jaar oud was verloor h11 zi1n vader en toen 
hij 14 jaar oud was zijn moeder. 
Daarna is hij opgenomen in het gezin van zijn zus 
Bette. Drie jaar later vertrok hij vanuit Emmen op de 
fiets op zoek naar werk. Deze zoektocht bracht hem 
twee weken later in Eibergen. waar hij wer1( vond m 
de wegenbouw Later kreeg hij een vast dienst· 
verband in de textielindustrie bij de K.T. V., waar hij 
tot zijn 65• heeft gewerl(t 

In de tussentijd heeft Herman in Groenlo moeder 
leren kennen, met wie hij 63 jaar getrouwd is geweest. 
Ze betrokken een huis aan de Borculoseweg in 
Eibergen en kregen vier kinderen. 

In zijn vn1e tijd genoot Herman van het tuinieren. hij 
fletste graag en dat heeft hij tot op hoge leefliJd 
volgehouden Later wandelde hij veel. Hij genoot 
enorm van de natuur. Ook biljarten was een hobby 
van hem en op de Meergaarden was hij tot zijn 
98• jaar een actief lid van de biljartclub. 

Vorig jaar hebben wij samen z11n 100• ve~aardag 
mogen vieren en toen was Herman nog in een redelijk 
goede gezondheid. 
Sinds januari 2006 ging hij langzaam achteruit 
We zijn dankbaar dat hij zo lang m ons midden mocht 
z11n en rustig van ons is heengegaan. 

In die geest willen wij bidden: 
God, onze Vader in de hemel. 
Geef onze vader een behouden thuiskomst in Uw 
Vaderhuis 
Wij vragen U om vergeving voor alles waarin wq ten 
opzichte van hem tekort geschoten zijn en vragen U 
hem te vergeven voor zover hij in zijn leven U en 
anderen tekort deed. 
Leid hem binnen m Uw konmkn1k en geef hem die 
rust en vrede, waar hij zo naar verlangde. 
Amen. 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de vele blijken van medeleven 
In het bijzonder danken wij personeel en vrijwilligers 
van De Meergaarden voor al hun zorg. 

De kinderen 




