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Ter herinnering aan 

Adrianus Theodorus Schellings 
"Addy" 

Echtgenoot van 
Maria Theresia Johanna Mensink 

"Mieke" 

Addy werd geboren op 12 juni 1926 in Beuningen 
onder de rook van Denekamp. Voorzien van de 
Ziekenzalving is hij op 20 oktober 2008 overleden 
en 25 oktober hebben wij hem naar zijn laatste 
rustplaats gebracht. 

Addy is opgegroeid in Beuningen in een gezin met 
drie zussen en twee broers. In zijn jeugd leerde hij 
pianospelen en kon veel muziek al na één keer 
horen naspelen. Hij volgde de HBS in Amersfoort 
en tijdens de oorlogsjaren heeft hij zijn HBS 
afgerond in Oldenzaal. Vervolgens heeft 
Addy de eierhandel van zijn vader overgenomen 
en daarin zijn leven lang hard gewerkt. 
Hemelvaartsdag 1951 ontmoette Addy zijn 
Marietje, die hij al gauw omdoopte tot Mieke. 
27 oktober 1958 traden ze in het huwelijk en 
gingen in Glanerbrug wonen. Hun eerste kind is 

overleden, dit was voor hen een moeilijke start. 
Daarna zijn er nog drie kinderen geboren en het 
gezin was daarmee compleet. Addy hield ervan 
om grappen uit te halen en hij genoot er vooral 
van de jeugd lekker in de maling te nemen! Maar 
er waren ook zware tijden. Zo heeft hij heel 
moeilijk kunnen accepteren dat hij zijn bedrijf niet 
in Glanerbrug kon voortzetten. Ze zijn samen naar 
Enschede verhuisd en in die tijd vlogen de 
kinderen ook uit. Daardoor kreeg Addy veel tijd 
om zich te vermaken met puzzelen, sport kijken en 
later ook te genieten van zijn kleinkinderen. 
November 2007 werd hij ziek, waardoor hij 
afhankelijk werd van verzorging en iedere dag 
iets moest inleveren. Dit leidde er toe dat hij 
hun 50-jarig huwelijksfeest, waar hij zich erg op 
verheugd had , niet meer heeft kunnen 
beleven . Addy beschikte over een groot 
doorzettingsvermogen en had veel humor. 
Hij was een gelovig mens en een trouwe 
kerkganger. We zullen hem heel erg missen en we 
zijn dankbaar dat hij in ons midden was. 

Dat hij moge rusten in vrede. 

Mieke, kinderen en kleinkinderen. 


