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" Leven is zichzelf geven " 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Cornelis Gerhardus Johannes Scheffer 

Hij werd op 19 mei 1908 te Glane geboren. 
In 1938 trouwde hij met 

Johanna Margaretha Roelink 
Hij overleed te Oldenzaal op 4 oktober 2001 . Na een 
Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk te 
Overdinkel hebben wij hem daar op 9 oktober op het 
kerkhof bij moeder begraven. 

Met het heengaan van vader. 93 jaar, is een stuk 
Overdinkelse geschiedenis voorgoed afgesloten. 
Kerk en klooster waren hem alles, ook de KVP, de 
KAB (secretaris). 
Hij was 'n "fijne" in elk opzicht. Een bijzonder mens, 
met veel technische talenten, hobby's en een rots
vast geloof, op z'n eigen manier. 
Verwoed duivenmelker, sportliefhebber, ·controleur', 
oppasser bij de goals van OSV, 'ordebewaarder' in 
de bus, soms alleenheerser in z'n gezin en in de 
maatschappij, lezer van 'goede' literatuur. 
Vanwege zijn werk als electricien kwam hij overal in 
contact met veel mensen, ook in Gronau. 
Vader hield van eenvoud en stond aanvankelijk hui
verig tegenover 'moderne' dingen zoals telefoon, 

badkamer, enz. Later genoot hij ervan en belde met 
iedereen, zelfs naar Amerika. 
Hij was zielsgelukkig met z'n 9 kinderen, 20 klein
kinderen en 6 achterkleinkinderen en ging vaak gek
scherend met hen om. 
Het zien werd helaas steeds moeilijker. Een recente 
oogoperatie opende voor hem weer de wereld van 
vroeger. Wat was hij gelukkig ! 
Nooit sloeg hij de jaarlijkse Gerardus-Processie 
over. Zelfs de laatste niet. In 2000, liet hij zich vanuit 
de Mariahof per taxi naar Overdinkel brengen. Ook 
ging hij graag langs de kapelletjes in de wijde omge
ving. Met Pasen ontving hij het Sacrament van de 
Ziekenzalving. 
Aan de Hoofdstraat 49 heeft hij zowel vreugde als 
verdriet gekend. Armoede, zorgen, werkeloos vlak 
voor z'n pensioen .... 
Vooral het heengaan van moeder in 1959, 48 jaar 
oud, gaf hem en ons allen intens veel verdriet. Hij 
woonde to.t vorig jaar aan de Kerkhofweg, zelfstan
dig, dankz1J de buren Elly, Egon, Anny en Gerard. Zij 
zijn van onschatbare betekenis voor hem geweest 
met hun nimmeraflatende en liefdevolle zorg. Ook 
gaat onze dank uit naar Zorgcentrum Mariahof. 
Vader is in de stilte van de nacht van ons heenge
gaan, !ettelijk ingeslapen, zonder pijn en zonder 
angst. 

"Vader, opa, overgrootvader, wij zijn je intens dank
baar voor alles wat jij ons hebt meegegeven. 

Rust in vrede: 
Dank u voor alles wat u voor hem al die jaren hebt 
betekend. 

Familie Scheffer 




