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In dankbare herinnering aan ml;n lieve man 

en onze zorgzame vader en opa 

Martinus Johannes Scharenborg 
echtgenoot van 

Gerhardina Regona Engehna Bu&&chers 

Hij werd geboren op 14 1un1 1505 te Hengelo en 
overleed op 23 november 1984 te Hengelo. 

De uitvaart vond plaats op 27 november, waarna 
we hem te ruste hebben gelegd op de 

r . k. begraafplaats te Hengelo 

Ge~ee! onverwacht en plotselong Is vader ge
storven op de valreep ven de Advent, wat 
vertaald betekent .komst van de Heer". Je 
mag dat veelbetekenend en veelzeggend noemen 
want zun 1 even was geworteld on een diep 
geloof en vertrouwen in God en Christus Zijn 
leven stond in dienst ven de Heer 
Jarenlang heeft hij als een kundig tuinman met 
veel inzet en toewijding zorg gedragen voor het 
onderhoud van de tuin van de kerk. Als geen 
ander genoot hij met vol le teugen ven Gods 
vrije natuur. Zijn tuin was zomers één grote 
bloemenzee. Hij hield van wandelen en fletsen. 
HIJ hleld van de lente. de zomer. de herfst en 
de winter. Hij was een men ven de earde. 
Maar bovenal was hij een lieve men en vader 
voor zijn vrouw en kinderen ZIJn kleinkinderen 

hadden een uitgelezen plaats on zijn hart Zijn 
liefde voor de mensen zijn warme belangstel· 
ling voor iedereen hebben hem bij velen zeer 
bemind gemaakt. 
HIJ viel op door zijn bescheidenheid en door 
zijn stille werken voor velen in de samenleving 
Jarenlang heeft hij zich Ingezet voor ,Herwon· 
nen Levenskracht, Credo Pugno en het Zorgen· 
kind" . In de parochie. die hem dierbaar was 
kon je altiJd een beroep op hem doen. 
Misschien is dit nog wel de mooiste samen· 
vatting van zijn leven. "Hij was een mens om 
van te houden''. Onze dank aan hem voor alles 
wat hij voor ons gedaan en betekend heeft 
willen we neerleggen 1n d t gebed Heer geef 
hem de eeuwige rust en leidt hem binnen In uw 
koninkrijk. 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden 

van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 

opa, danken wij U hartelijk. 

G. R. E. Scharenborg-Busschers 

kinderen en kleinkinderen 


