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Ter dankbare herinnering aan 

- Johannes Hendrikus 
Scharen berg 
echtgenoot van 
Aleida Bernardina Elizabeth Lubbers 

Hij werd op 29 juli 1910 te Hengelo (Ov.) ge
boren. Na het sacrament van de zieken ont
vangen te hebben is hij op 6 oktober 1985 in 
het ziekenhuis "De Stadsmaten " te Enschede 
over leden. Met de viering van de Euchari stie 
hebben we afscheid van hem genomen op 
donderdag 10 oktober d.a.v. , waarna we hem 
begraven hebben op het ke rkh of van de 
Bonifat iu sparochi e te Haaksbergen. 

Terwijl de voorbereidingen voor de vi er ing 
van het 40 jarig huwelijksjubileum al waren 
getroffen , kwam in een vri j betrekkel_1jk korte 
ti jd hierin een wendi ng doordat _hij ziek werd 
om uiteindelijk definit ief afscheid te nemen 
van d it aardse leven . Zelf heeft hij het ook 
zo aangevoeld en verwoord. Menselijk_e hulp 
mocht niet meer baten. Al jarenlang liet Zi jn 
gezondheid nogal te wensen_ over. Zijn heen
gaan is voor hem een bevrijding uit leed en 
e ll ende. Hij kl aagde daar nooit over omdat 
het in zijn aard lag heel vee l dingen- voor 
zichze lf te verwerken. Op eenvoudi ge wijze 
heeft hij ge leefd en gewerkt voor een beetj e 
geluk voor zi jn vrouw en het gezin wat hem 
was toevertrouwd . 
In vroegere dagen deed hij dit op een boe_r
derij en later bij een op- en overs lagbedrijf. 
Het boeren leven, het buiten zijn is hem alt ijd 
eigen gebleven in zijn bez igheden als hobby. 
Hi j was iemand van we inig woord en, rustig 
en w ilde niet graag op de voorgrond t reden 

vanu it zijn bescheidenheid. Hij was iemand 
die graag klaar stond voor een ander; maar 
v.einig voor zichzelf nodig had en gauw te
vreden was met het leven zoals dat op hem 
afkwam. Hij was bijzonder gevoe lig van aard 
en liet dit ook blijken, maakte graag een 
praatje en zocht ook naar mensel ij ke con
tacten . Zo stond hij als een gelovig mens in 
het leven. 
Moge zijn heengaan uit dit leven een binnen
gaan zijn in het huis van zijn hemelse Vader 
om daar nu voor altijd gelukkig te zi jn. 

Voor uw blijken van deelnem ing en be lang
stelling die wij mochten onderv inden bij het 
afscheid van mijn man, onze vader, oom en 
opa zeggen w ij u onze oprechte en harte lijke 
dank. 

A . B. E. Scharenberg - Lubbers 
k inderen 
Riky en Jan 
Kleinkinderen 
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