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Ter dankbare herinnering aan 

KAREL VIKCSAR 
echtgenoot van ANNIE SCHEUTEN 

Hij werd op 28 december 1916 te Boedapest in 
Hongarije geboren. Als kind kwam hij naar 
Nederland dat zijn tweede vaderland werd. Na 
een ziekte van enkele maanden Is hij op 7 april 
1981 in zijn woning te Hengelo (0) in alle rust 
naar God gegaan. Op 10 april waren we In de 
O. L. Vrouwekerk bijeen om God te danken 
voor alles wat hij voor ons heeft betekend. 
Daarna hebben we hem voor zijn crematie naar 

Usselo begeleid en hem daar gelegd in 
de handen van de levende God. 

Een eenvoudige, bescheiden en goede mens 
hebben we in Karel in ons midden gehad. Een 
mens die zich niet op de voorgrond drong, maar 
het altijd goed voor had met de mensen die hij 
ontmoette op zijn levensweg. Hij leefde hele
maal voor zijn vrouw Annie en voor zijn doch· 
ter Angeline, van wie hij zoveel hield. Toch 
was zijn leven altijd lang niet gemakkelijk: hij 
werd vaak door pech en tegenslag achtervolgd. 
Daarom leefde hij het liefst in de beschutte 
wereld van zijn eigen huls. Daar vond hij de 
gezelligheid. Daarbuiten, in de harde wereld, 
moest hij vaak vechtend zijn plaats verdedigen. 
Dan was hij blij als hij goede begrijpende men· 
sen ontmoette en de kinderen, waar hij zo goed 
mee om kon gaan. 

In alles was zijn geloof voor hem de steun en 
het houvast. Trouw zong hij vele jaren Gods 
lof op het kerkkoor. HIJ leefde intens vanuit de 
Eucharistie. De dag van zijn eerste communie, 
7 apri l, was voor hem altijd een bijzondere 
feestdag. Op die dag zou hij graag willen ster· 
ven. Zijn wens werd vervuld: In de vroege och· 
tend van zJjn communiedag is hij In alle rust 
Gods licht en vrede binnengegaan. Moge hij 
daar voor altijd gelukkig zijn. 

Jezus zegt: .. Ik ben het levende brood dat uit 
de hemel Is neergedaald. Als Iemand van dit 
brood eet, zal hij leven in eeuwigheid" . 

Voor uw meeleven bij het heengaan van mijn 
lieve man en mijn goede vader zeggen we U 
van harte dank. 

Hengelo (0), april 1981 

J. H. J. Vikcsar-Scheuten 
Angellne 




