
t 
Ter d3nkbare h.-rinnering aan 

Hendrikus Antonius Schollen 
echtgenoot van 

TRUUS OERKMAN 

Hendril:. Wt"rd geboren op 23 september 1911 
te Beuningen H11 overleed. na gesterkt te z11n 
door het H. Sacrament der Zieken op 25 de
cember J 991 in het verpleeghuis Gerardus 
Ma1ella te Denekamp Dt' pleduige uitvaart 
vond plaats op 28 december t'n 1111 we rd daar
na op het r.k. kerkhof aldaar te ruste gelegd. 

Hoe groot de ver~lagenheid ook is na het heen
gaan van m110 lieve man. onZt' zorgzame vader 
en opa. des te groter is onze dankba.rheid dat 
wij hem in ons middt'n modHen hebben. 

Pa, wij zullen JOU bhiven herinneren als iemand 
met een zeer grote liefde voor moeder. kinde
ren en kleinkinderen. Ie WJS echt een man voor 
het gezin wet een groot verantwoordeh1kheids
gevoel en bad dagd11ks een speciaal gezins
gebed. Ook was je maatschappelt1k b1p:onder 
aktief en vervulde diverse bestuursfuncties In 
kerk en politiek. Eén van jouw elgenRchappen 
hierin was dat je recht door zee was en 7eer 
resoluut In het nemen van beslissingen. Als je 
iets van plan was liet Jif je daarin niet '"an de 
wijs brengen. Je was JltiJd beLig, vertoefde 
graag in de timmerkamer en werkte hard op 

de boerder ij. Dit betekende p3: de litfde voor 
natuur en dier was kenmerkend voor h~m Sa
men met moeder maakte JIJ autr.- en fietstochten 
om van de mooie natuu r te genieten, tochten 
die dikwijls io Duilsland eindigden Er was geen 
plekje dat je niet kende! 

T11dens je ziekte kwamen jouw wilskracht en 
doorLt'ttings,ermogeo nog eens extra tot uiting 
alhoewel JC ulf ie ziekte moeilijk kon accep
teren. Doordat door die ziekte de spraakfunctie 
wegviel. ,·erloor jiJ langzamerhand het voor JOU 
zo belangrijke contact ml't mensen. W11 z11n er 
dankbaar voor dat pa in 2110 ziekteproces zo 
ioteM begelt"id en zo liefdevol verzorgd werd 
door moeder. Samen putten Z•J erg veel kracht 
uit het geloof. 

Pa is op kerstnacht, onder het luiden van de 
kerstklokken. in het bijzl)n van moeder en kin
deren. heel rustig ingeslapen. 

Lieve Hendrik, pa co opa. bedankt voor het 
vele dat je ons gegeven hebt. 

Het'r Jezus Christus, Zoon v3n de Vader, zend 
nu Uw Gee~t over de aHdc. Laat de H. Geest 
wonen in de harten van alle volkeren. opdat 
ZiJ bewaard mogen blijven voor verwording. 
rampen en oorlog. 

Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens 
Maria was. onze Voorspreekster Z•Jn. Amen. 


