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·Wat maakt QIJ u zorgen om wat ge zult eten en drinken: 

Gerhardus Hermanus Antonius Scheuten 

HiJ werd geboren Ie De Lutte (Gemeente Losser) 17 
december 1943 en overleed te De Lutte 21 december 
1999 HIJ werd 56 iaar oud. We hebben afscheid van hem 
genomen tijdens de u1tvaar1V1enng 1n de St 
Plechetmuskerk van De Lutte op 24 december 1999 
Daarna llOlgde de crema1oe 1e Enschede 

Gerhard Scheuten groeide op en bleef in vermogen een
voudig HIJ maakte zich met erg bezorgd. Z11n ouders. 
broers en zusters moesten hem helpen zorg te dragen 
voor z11n leven Die zorg. die de laatste jaren dag in dag uit 
toenam. die zorg hebben vooral Ria en Bennie met hun 
kinderen Susan en Dorien op zich genomen. Leven met 
Gerhard onder een dak, was de laatste jaren niet gemak· 
kehJk Maar door deze zorg heenk11kend zien wij ook een 
mens. die WIJ een hele goede )Ongen willen noemen, ook a; 
deed h~ de dingen zoals hij ze deed Een mens die graag 
goed wilde Zijn Hij had veel over voor de kinderen. Een 
hartel 'Jk mens C11e klaar stond voor velen. Deze Gerhard 
beter bekend ais Gart van 'Scheut'. werd 1n de 2e wereld
oorlog geboren. Hij was het derde kind van een gezin dat 
5 kinderen ging tellen: Gerhard was een zorgenkind. Na de 
lagere school ging hij meteen werken als boerenknecht. 
Toen hij 15 jaar moest worden stierf Zijn vader op 53 jarige 
leeftijd en bleet zijn moeder zitten met 5 kinderen . Toen 
Gerhard 30 jaar oud was stierf zijn moeder. Ria. zijn zus, 
nam de zorg voor hem over. Ria trouwde met Bennie en 
samen hebben ziJ de zorg op zich genomen. Ze bleven in 
het ouderlijk huis wonen. Gerhard kwam 1n de W.A.0" In de 
iaren d<e daarna kwamen hield h1J zich veelal bezig met 
grondwerk. tu1nties. tegelsleggen en sierbestrating. Hij 
heeft rondom de kerk in De Lutte ook z11n sporen nagela-

ten. H~ was trots op z11n werk. Het grootste gedeelte van de 
zondag hield h11 zich op bot de voetbalvereniging. H11 telClde 
een elftal en zat graag met velen <n de kantine. H11 was ook 
wel eens te zien 1n de manege: ia. h11 kon goedgeefs z11n. 
Ten diepste was hij een goed mens, met wie ie best een 
goed gesprek kon hebben. H11 stond klaar voor velen en 
was ook graag bij mensen. H11 was bedachtzaam naar kin
deren en toonde belangstelling. Ga11 van ·scheur stond 
gewoon goed bekend en men mocht hem ook graag Met 
z11n vrienden ging hij nogal eens op reis naar Spanje en 
Duitsland. Hij was openhartig H11 had veel plezier in z11n 
leven. H11 gaf graag veel uit en leefde het moment Maar hij 
kon ook doortastend handelen toen het huis in brand stond 
en de kinderen redde. H11 was en bleef gek op de kinderen: 
hij gaf hen ai van ]Ongs af aan d ngen waar andere kinde
ren Jaloers op konden z11n. De laatste zes jaar na de ope
ratie werden steeds moe1h1ker voor hem zelf, maar ook 
voor z11n directe omgeving. Hij hield met het gemeten van 
een glas bier zichzelf niet geheel meer in de hand. Dat 
maakte de verzorging van z11n leven nog zwaarder en daar 
had je veel verdriet om. Nu mag hij zich volledig overgeven 
aan de zorg van God Ria en Bennie. Susan en Dorien, 
familie en vrienden hebben een zwaar. maar wel een heel 
goed werk vemch1 Gerhard heelt kunnen zien hoe ver de 
nanden van God gaan. Door de goede zorg heeft Gerhard 
hel gelaat van onze QOede God kunnen zien. Jullie hebben 
1n lief en leed iezelf. ie huis , ie huwelijk en je !onderen met 
hem gedeeld. Ook al zeggen 1u111e heel relativerend ook 
het zwaarste uur duun maar 60 minuten. Gerhard komt nu 
van het ene thuis 1n het andere en zal verrijzen in God 
Alleen onze goede God 1s in staat om alles wat in zichzelf 
uit elkaar 1s gevallen, weer bij elkaar te brengen tol een 
nieuw, volmaakt en eeuwig bestaan. Dat hij in Gods armen 
ruste in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van Gerhard 
Scheuten, zeggen w11 u hartehJk dank. 

Fami ie Beuvink - Scheuten en de FarTIJ <e Beldennk -
Scheuten 


