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Vol bewondering voor zijn doorzettingsvermogen 
nemen wij bedroefd afscheid onze 
van onze vader, opa en ouwe opa 

Hermanus Antonius Scharenborg 

sinds 11 januari 1992 weduwnaar van 

Berendina Maria Busscher 

Vader werd geboren in Beckum op 7 maart 1912 en 
overleed in het Roparun Hospice Trivium te Hengelo 
op 25 november 2006. Wij hebben afscheid genomen 
tijdens de uitvaartviering op 29 november 2006 in de 
parochiekerk H. Blasius te Beckum, waarna we hem 
hebben begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Vader komt uit een gezin met nog 4 zussen en 3 broers. 
Zijn moeder is al vroeg overleden. Zijn vader was 
vroeg gehand icapt. Deze heeft hij tot het eind thuis 
verzorgd. 13 November 1946 is hij getrouwd met Dien 
Busscher. Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren, 25 
klemkmderen en I achterkleinkind. Hij heeft een huis 
gebouwd aan de Ganzebosweg. Dit is met veel ups en 
downs gegaan. Tijdens de bouw gedeelte lij k 
omgewaaid en in 1954 door brand verwoest. Na een 
jaar in een kippenhok te hebben gewoond, had hij de 
hu1d1ge woning "klaar". Hier heeft hij tot het eind met 
veel plezier gewoond. Vader was een man met een 
sterke eigen wil. Hij was timmerman van beroep en 
had in het begin ook nog een klein boerderijtje erbij. 
Hard werken dus. In 1958 is hij begonnen met het laten 
komen van Ford triplexplaten. Zo is de houthandel 

ontstaan, die nu nog door zijn vier zoons met succes 
wordt voortgezet. Nadat zijn zoons de zaak hadden 
overgenomen had hij meer tijd voor zichzelf. Hij wilde 
absoluut niet afhankelijk zijn van een ander. Daarom 
kwam er een Arola (het rode autootje). Voor ieder 
bekend. Daar heeft hij heel veel kilometers mee 
afgelegd. Ook de laatste jaren wel eens mee in de sloot 
gelegen. Nadat moeder was gestorven is hij alleen in 
huis blijven wonen. 

De laatste 15 jaar is hij enkele malen opgenomen in het 
ziekenhuis en verzorgingshuis. Als hij zich weer iets 
beter voelde, had hij geen geduld. Hij wilde absoluut 
naar huis. De laatste jaren had hij veel hulp van de 
Thuiszorg Livio, waar we allen goede herinneringen 
aan over houden. 

Op woensdag 15 november j.l. ging het bergafwaarts 
en is hij opgenomen in het Roparun Hospice Trivium. 
Hij is op 25 november rustig ingeslapen en hebben we 
hem weer naar huis gehaald. We hopen dat hij nu rust 
heeft gevonden nu hij weer verenigd is met moeder. 

Wij willen iedereen bedanken die vader tot steun 
waren en in het bijzonder de medewerksters Thuiszorg 
L1~10 Haaksbergen-Enschede en hetRoparun Hospice 
Tnvum te Hengelo, voorde liefdevolle verzorging. 

Familie Scharen borg 


