
t Ter nagedachtenis aan 

Herman Winkel 

H11 werd geboren op 16 juni 1936 te Bornerbroek en overleed 
op 20 november 2001 te Bornerbroek. We hebben afscheid 
van hem genomen tijdens de u1lvaanviering in de St. 
Slephanuskerk op 24 november 2001 te Bornerbroek en hem 
begraven op hel kerkhof aldaar. 

Herman was het 2' kind van een gezin van 6 kinderen; lwee 
me1s1es en vier Jongens. ZiJn vader had een boerden1 en z11n 
moeder was thuis. Zijn vader werlde biJ de Algemene inspectie 
dienst. Herman ging na de lagere school in Bornerbroek naar 
de lage Landbouwschool in Tubbergen. Daarna volgde h11 de 
landbouw winterschool in Hengelo. H1J gmg 1n militaire dienst 
en werd ingedeeld bij de geneeskuncfige troepen. Na zijn dienst 
was h1J het liefst gaan studeren 1n Wageningen, maar zijn va
der stierf helaas in 1957 aan kanker. Herman zene toen loch de 
boerderij voort. Samen met zijn moeder en de rest van de fami
lie zorgden ze goed voor elkaar. In 1965 werd er een nieuw 
woonhuis gebouwd. In 1968 stiert zijn moeder aan leukemie. 
Nu zorgden de kinderen onderling goed voor elkaar; ze geno
ten van een warme familieband. Herman bleef ongehuwd. Hij 
slople mei de boerderij en we11de een aantal jaren bij de Firma 
Platenkamp m de bruggenbouw. Vervolgens bij hel slachthuis 
in Almelo in de vleesindustrie. Daar ging hij na 25 Jaar met de 
VUT. Naast zijn werk voetbalde hij al vanaf zijn twaalfde jaar. Hij 
keepte ook; zelfs mei een gebroken teen. Rapporteerde en 
was scheidsrechter en later deed hij karweitjes mei de Vuners 
op hel sportterrein. Hielp bij hel organiseren van de Carnaval 
en de Pinksterteesten. Schouwde ook nog jarenlang de water
leidingen. 

Herman hield ook van jagen en was graag builen in de na
tuur; tuinieren, groente en bloemen kweken. Hij kon van de 
stilte genieten, maar ook van mensen om zich heen; hij praane 
graag, maar luisterde ook kril1sch. Men kende hem in het hele 
dorp. Dat kwam vooral door de ktedingacties voor Polen; wel 
15 jaar lang; daar had hij alles voor over. Hij is drie keer mee
geweesl naar Polen. 
Voor ziJn familie hield hij het ouderlijk huis open; was gastvrij 
naar zijn neven en nichten. Op de eerste paasdag kwam ie
dereen naar huis. Herman genoot dan, want hij hield van 
gezel 1gheid. HiJ hield rekening met ieders smaak en wens. HiJ 
kon goed alleen zijn en overliep niemand. Hij was ingetogen 
en las wel twee kranten van A tot z. Helaas verongelukte zijn 
broer Han in 1988. Dat was voor hem een geweldige slag. 
Herman had mensenkennis. HiJ was een hJn mens die je iets 
kon toevertrouwen; een mens die goed kon luisteren. Een 
anent mens. Een Bourgondiër die van het leven kon gemeten. 
Herman laat een grote leegte achter. ZIJn aandacht en mens· 
lieverodheid zullen we missen. Hij had het nooit over zichzeH. 
Over kerk en geloof sprak hij niet. Wel deed hij jaarliJks de stille 
omgang in Amsterdam. En wat h11 samen met God had in zijn 
leven dat is een stil geheim tussen hen gebleven. Herman 
Winkel werd toch maar 65 jaar oud. Dat doet ons veel p1Jn. Wij 
geloven, ondanks het grote verdnet, dat God hem een hemels 
gastmaal zal bereiden; zijn hoofd mei geurende olie zal zal· 
ven en ZiJn beker zal vullen tot de rand. Dat God hem laat 
genieten van de hemelse vrede en vreugde. 

Onze Vader ... .. .. Wees gegroet 

Voor uw medeleven na het overlijden van Herman Winkel, 
zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Familie Winkel 




