


In dankbaarheid denken we terug aan 

Hendrikus Hermannus 
Scharenberg 
weduwnaar van 
Hendrika Maria ten Voorde 

Hij werd op 20 augustus 1919 te Haaksbergen 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is hij op 12 maart 1986 
in het ziekenhuis "De Stadsmaten" in En
schede overleden. Met de viering van de 
Eucharistie namen we afscheid van hem op 
maandag 17 maart d.a.v., waarna hij in- het 
crematorium "Twente" te Usselo werd ge
cremeerd. 

In dankbaarheid en met fijne herinneringen 
mogen we terugdenken aan deze man en 
vader die steeds met toewijding en overgave 
zich ingezet heeft voor het geluk en het 
welzijn van zijn vrouw en zijn gezin. Hij 
werkte in de zoutindustrie en daarbij in zijn 
vrije tijd aan de Centrale Volksbank die hij 
van de grond af aan had opgebouwd . Dag 
en nacht heeft hij zich hier voor ingezet tot 
aan zijn pensioen toe. Ook na de dood van 
zijn vrouw had hij weer spoedig de weg ge
vonden om ondanks haar gemis toch moedig 
verder te gaan. Dat was niet altijd even ge
makkelijk want na de hersenbloeding in zijn 
54ste levensjaar was hij een gebroken mens 
geworden, afgekeurd om te werken en terug
geworpen op zichzelf. Toch bleef hij niet bij 
de pakken neer zitten , werd niet opstandig, 
kl_aag_de niet, maar droeg zijn lot geduldig . 
HIJ hield zich vaak beter dan hij in feite was . 
Hij was een sociaal voelend mens die meer
dere bestuursfuncties heeft bekleed in de 

vakbond. Hij wist wat hij wilde en dacht eerst 
na voor hij wat zei om mensen niet nodeloos 
te kwetsen. Ook had hij meerdere hobby's 
zoals kaarten , biljarten , sport en zijn tuintje. 
Hij wist bij dit alles ook te genieten van 
het goede wat het leven te bieden heeft. 
Maar allereerst stond hij als gelovig mens 
1n dat leven waardoor hij steeds weer de 
kracht en de moed ontving om verder te 
1:1aan . Zijn reizen naar Rome, Lourdes en jaar
l1Jks naar Kevelaer waren voor zijn geloofs
beleving krachtbronnen van leven. De laatste 
levensfase was voor hem een gevecht op de 
grens van leven en dood met angst en voor
stellingsbeelden op en over de grens van 
leven en dood heen , maar na het ontvangen 
van het sacrament van de zieken waren voor 
hem alle grenzen weggevallen. Nu mag hij 
dan leven over die grens van de dood heen 
waar hij altijd voor geleefd heeft om voor 
altijd bij de Heer gelukkig te zijn . 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van deelneming en belang
stelling bij het afscheid van onze vader en 
opa zeggen wij u onze oprechte en harielijke 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen, maart 1986 


