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Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES GERARDUS 

SCHOL TE 

echtgenoot van 

Gertrudis Jozefina Gesina Lussing 

Hij werd geboren te Losser op 21 augustus 
1912. Nog voorzien van de H. Ziekenzalving Is 
hij overleden te Oldenzaal op 25 maart 1980. 
Tijdens de H.Eucharlstlevlerlng In de kerk van 
de H. Antonius van Padua aldaar hebben wij 
op vrijdag 28 maart d.a.v. afscheid van hem 
genomen, waarna de crematie volgde te 
Usselo. 

De belangen van zijn vrouw en kinderen ston
den bij hem op de eerste Plaats. Vader had 
geen behoefte om veel uit te gaan, hij was hui
selijk en genoot op zijn manier van het leven. 
Wel ging hij graag naar ons buitenhuisje, dat 
hij zelf had gebouwd , waar hij erg trots op 
was en waar hij veel tijd aan besteedde. Daar 
genoot hij van. 
Als aannemer zette hij zich volledig in gedu
rende 50 jaar. HIJ ging op In zijn werk en le
verde het prima af. Hij moest niets hebben 
van ruw werk. Zijn voorkeur ging uit naar de 
betere bouw. Bijzonder trots was hij met de 
op dracht in onze Antoniuskerk: een nieuw 

altaar en priesterkoor centraal In het m idden, 
waaromheen de gelovigen van dichtbij de 
Eucharistie konden meevieren. Hierin heeft 
hlJ iets uitgedrukt van zijn geloof. Hij was heel 
godsdienstig, 'n man van gebed. Reeds bij 'n 
eerste ontmoeting met hem werd duidelijk, 
dat hij de waarden van het verleden wilde 
bewaren in het heden en voor de toekomst. 
Dat was zijn uitgangspunt bi) het beoordelen 
van nieuwe dingen. Uiteraard gaf dat aanlei
ding tot discussies. Daar deed hij op een 
rustige en waardige wijze aan mee. Hij pleitte 
voor wat in zijn ogen goed en waar was, 
waarbij hij mogelijk wel eens de teleurstelling 
had, dat niet iedereen zijn zienswijze deelde. 
WIJ zijn hem dankbaar voor zijn eerll]kheld, 
zijn liefde en toegewijde zorg. Moge God hem 
belonen en hem doen delen In zijn heerlijk· 
heid. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling bij zijn overlijden zeggen wij u allen 
onze hartelijke dank. 

Mevrouw G.J.G.Scholte-Lusslng 
Kinderen en Kleinkinderen 

Oldenzaal, maart 1980 
Lyceumstraat 21. 


