
Aanschouwd hebben mijn 
ogen Uw Heil, dat Gij 

bereid hebt voor het 
aanschijn aller volken. 



Ter dankbare herinnering aan 

HERMAN HEINR ICH SCHERPEN 
echtgenoot van 

Mari a Aleida Ro zeman. 

~ij werd geboren op 2 oktober 1898 te 
Nieuw-Schoonebeek . Aldaar ove rl eed hij 
oe_12 februari 1980, na gesterkt t e 
z1Jn doo r het Sakrament der zieken . Do 
16 fe bruari d.a.v. werd zij n lichaai 
te ruste ge l egd op het parochiekerkhof 
te Nieuw-Schoonebeek . 

We zijn _bedroefd omdat we vader en opa 
mo eten missen . Maar we zij n ook dankbaar 
voor zijn lange leven t emidden van ons . 
He t was een welbesteed leven . Met ~rote 
zorg lei dde hij zijn gezin, ook i njmoei 
l i jke tij den v~n armoede en gebrek.Zij n 
groot ,d.ourzettrngsve_r ~o.gen hie lp hem 
daarb1J ove r de moe1l1Jkheden heen . 

Wij zijn _hem dan ~~aar. voor 1i jn zor9en 
voor moeder en z1J n kinderen en kle1n
ki~deren , voor zijn voorgaan in ove r
tu~ gd ge!oof1 voor zij n onverstoorbare 
bl1J moed1ghe1d en vertro uwen i n de 
toeko mst , 

~oor zijn opgewektheid was het pret
tig me t hem ?m t e_gaan, ondanks zijn 
soms harde u1terl1J k. Dat was maar 
schijn , Innerl ij k was hij zeer zacht 
en meelevend. Ook zij n klei nkinderen 
hebben dat mogen ondervin1~n . Hi j 
~as, erg op ~~n gesteld . Z1J verliezen 
1n nem een 11eve opa . 

Lieve man, vader en opa , wij hadden 
u nog zo graag bij ons gehouden . 
Uw gedachtenis houden wi j i n ere. 
In he t geloof dat u ons voo rhield 
weten wij dat dit afscheid niet bl i j
vend i s ·. 

Lieve vro uw, kinderen en kleinki nde
ren , b~1ank t voor alles wat j ul lie 
voo r mij deden en betekenden. 
Vol hardt i n he t goede . Tot ziens bij 
God , 

M?~e ?~ze l i eve ~an , vade r en opa ,
b1J z1Jn vele vrienden en kennissen 
~eter bekend als Bau-Hei n- nu rusten 
1n de vrede bi j zij n en onze God en 
Vade r, 

Hart elijk dank voor uw 
meeleven en gebed . 
Fami l ie Scherpen, 


