
In Memoriam  Herman ter Weele 
 
Op vrijdag 22 januari 2021 overleed totaal onverwacht onze zeer gewaardeerde collega en 
penningmeester van de VGW  Herman ter Weele.  
Op 14 december jl. kregen we een appje  van zijn vrouw dat Herman een lichte beroerte had 
en dat hij in het ziekenhuis in Enschede lag. Zij gaf aan dat bellen wel ging maar appen niet . 
Na een week hebben we contact gezocht met Herman en het bellen ging best goed; hij zei dit 
is even een dipje, maar hier kom ik wel weer uit; in het voorjaar zitten we weer op het terras 
met een lekker drankje. Intussen hadden we regelmatig telefonisch contact. Een week voor 
zijn overlijden gaf hij echter aan dat het niet goed ging, er kwamen andere lichamelijke 
klachten bij die hij niet kon overwinnen. 
 
Herman heeft zich in het voorjaar van 2019 aangemeld als penningmeester en om deel te 
nemen aan het bestuur van de gepensioneerden wehkamp.nl. Herman was cijfermatig zeer 
punctueel en tijdens de ziekte van Wim v.d. Stouwe heeft hij de administratie er gewoon bij 
gedaan; tekstueel in de mails en nieuwsbrieven wist hij de juiste snaar te raken. 
Tijdens de bestuursvergadering was het altijd gezellig met Herman; wilde het naatje van de 
kous weten als het b.v. om pensioenen ging en hij had altijd leuke ideeën om die in juiste 
vorm te vatten.  
 
Wij herinneren Herman als een vrolijk en levenslustig persoon, die genoot van het leven 
samen met zijn vrouw Marjon, kinderen en kleinkinderen. Hij vertelde meerdere keren dat ze 
beiden genoten van de vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk, waar ze een stacaravan 
bezitten. 
 
We zullen Herman missen als persoon, als collega en als bestuurslid van onze Vereniging 
Gepensioneerden Wehkamp.nl. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en andere 
familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Namens het bestuur VGWehkamp.nl 
Flip Teunissen voorzitter 
 
 
 
 
 


