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groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



I 
In dankbaarheid denken we 

- Martinus Robertus 
Scharen berg 
ec htgenoot van 
Berla Johanna Bloemen 

te ru g aan 

Hij werd op 7 j uni 1921 te Haaksbergen ge
boren . Na het sacrament van de zieken ont
vangen te hebben is hij op 31 januari in het 
ziekenhuis "de Stadsmaten " in Enschede 
overleden . Met de viering van de Euchar isti e 
namen we afsc heid van hem op dinsdag 
5 februari d.a.v. , waarna hij in het crema
to ri um "Twente" te Usselo werd gecremeerd . 

Omringd door zij n vrouw en ki nderen is hij 
uit hun midden- heengegaan. Voor hem was 
het een bevrijding u it de benauwenissen van 
di t aardse beperkte leven met zijn moeite en 
zorg. Als een goed en ge lov ig mens heeft hij 
in het leven gestaan en probeerde hij zijn 
levenstaak te vervu ll en om een beetje ge luk 
en we lzijn voor zijn vrouw, -zi jn kinderen en 
hemzelf . Daarbij was hij iemand die steeds 
weer contact zocht met mensen , want hij 
wilde onder mensen zijn. A l van zijn jeugd 
werkte hij in de textie l , maar moest dit 
vroegt ijdig opgeven vanwege gezondhei d. En
het kostte hem moeite zich aan te passen
aan de nieuwe levenss ituat ie. Later gebeurde 
dat nog eens, toen zijn kinderen get rouwd 
waren , wat hij fij n vond , maar tege lij k moeite 
kostte vanwege opnieuw een ni euwe levens
situatie. - Het maakte hem wat angstig, ge
spannen en bezorgd voor zijn gezondheid . 
Hij was gevoelig en meelevend met het lief 
en leed van mensen. Hij had bepaa lde duide
lij ke pr incipes, waar hij moei lijk van af te 

brengen was en waar hij ook duidelij k voor 
uit kwam. En wat zijn hobby's betreft was 
voetbal zijn lust en zijn- leven en waar hij 
ook de nodige hul p ver leende. Werken in de 
tuin en genieten van de natuu r deed hij ook 
graag. Jarenl ang verr ichtte hij ook een van 
de werken van barmhartigh ei d : mensen die 
gestorven waren naar hun laatste ru stplaats 
bege leiden. Moge nu als vo ltoo iing en be
kro ning van zijn leven de eeuwige vrede en 
vreugde zij n deel zijn. Dat hij ru stte in- vrede. 

Voor de vele b lij ken van medeleven en be
langstelling di e wij mochten onderv inden bi j 
het afscheid van mijn man, on-ze vader en 
opa zeggen wij u onze oprechte en harte
l ij ke dank. 

B. J . Scharenberg-Bloemen 
Kinderen en klein kinder en 

Haaksberg en-, februar i 1985 


