
Henricus Johannes Scholtenlo 
~19-10-1922 t1B-5-1998 

Henk groeide op in een boerengezin met 
4 kinderen. Toen hij 8 jaar was, overleed 
zi1n vader en moest de boerderij worden 
verkocht. Het gezin kende veel armoede 
en Henk moest dan ook al jong uit werken 
om mede de kost te verdienen. 
In de oorlogsjaren werd hij m Duitsland 
te werk gesteld . Dat was lang niet altijd 
makkelijk, maar hij bewaarde ook enkele 
goede herinneringen aan die tijd, waarin 
de accordeon hem al vergezelde. 
Na de oorlog verdiende h11 enige jaren 
met muziek zi1n geld. 
De accordeon was zijn passie en paste 
ook b11 zijn opgeruimd karakter. 
Later werkte hij overdag in de fabriek en 
speelde hij 's avonds muziek. Deels als 
bijverd1endste, maar ook als hobby bij de 
Plaggeme1ers en later de Dreytöllekers. 
Hij genoot van het met kinderen omgaan. 
Op 28 november 1952 trouwde hij met 
Helena Johanna Leusink. Samen kregen 
ZIJ 2 zoons, Tonny en Paul en werden 
grootouders van 4 kleinkinderen. 

In 1984 kreeg hij een hartinfarct en ging 
de kwaliteit van zijn leven geleidelijk aan 
achteruit. Meer en meer moest hij in
leveren. Mede dank zij de zorg van moe
der kon hij thuis verzorgd worden. 
Ondanks alle gebreken bleef hij tot op het 
laatst optimistisch. Maar nadat hij in 
februari opnieuw m het z1ekenhu1s werd 
opgenomen gaf hij aan dat hij het niet 
erg zou vinden als hij 's morgens niet 
meer wakker zou worden . 
Toch 1s hij maandagmiddag op z11n wijze 
aanwezig geweest op de verjaardag van 
zijn schoonzus. waar hij genoot van de 
aanwezigheid van de hele schoonfamilie. 
Het is, zoals we weten , zijn afscheid 
geweest. 
W11 vinden troost 1n het feit dat hij, gezien 
z11n sterke lichamelijke gesteldheid en Zijn 
eigen wens om zonder pijn te mogen 
sterven, van ons 1s heengegaan . 

Dank voor de belangstelling. 

H.J Scholtenlo-Leusink 
Kinderen en kleinkinderen 


