


Een dankbare herinnering aan 

HERMANUS ANTONIUS SCHOLTEN 
echtgenoot van Maria Theresia Pierik 

Hij werd geboren op 16 januari 1923 te Henge
velde. Op 23 juli 1993 overleed hij na een 
kortstondige ziekte in het SMT ziekenhuis te 
Hengelo (0.) voorzien van het sacrament van de 
zieken . 
Op woensdag 28 juli 1993 hebben we afscheid 
van hem genomen in de kerk van de H.H. 
Petrus en Paulus te Hengevelde, waarna we hem 
te ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Vader heeft in zijn leven waargemaakt wat er 
geschreven staat in het Evangelie: "De mens 
leeft niet van brood alleen, doch van ieder 
woord dat komt uit de mond van God". 
Hij was een gelovig en zorgzaam mens met een 
vrolijke en nuchtere kijk op het leven. "Eerst 
denken en dan doen". 
Van kinds af aan heeft hij zich bezig gehouden 
met het bakkersvak, eerst bij zijn vader in de 
bakkerij en daarna zelf tot aan februari 1974. 
Hij heeft tijdig ingezien dat broodbakken op het 
platteland steeds moeilijker zou worden. Het 
was moeilijk voor hem, maar de stap naar de 
Twentsche Kabelfabriek bleek uiteindelijk toch 
een goede stap te zijn geweest. Bijna tien jaar 
lang heeft hij daar een goede en vrolijke tijd be
leefd. In deze periode kreeg hij ook meer tijd 
voor zij hobby' s, zingen, dansen, wandelen en 
zwemmen. 

Het herenkoor bracht hem samen met het geloof 
de geestelijke ontspanning en rust. Dansen en 
plezier maken "moet op tijd en plaats kunnen" 
zei hij altijd. Wandelen en zwemmen waren 
vooral fysiek belangrijk voor hem. 

Vader was zorgzaam, voor zijn vrouw en zijn 
kinderen . Vooral naar Marcel gingen zijn zor
gen uit. Echter hij had samen met moeder de toe
komst voor zijn jongste zoon tijdig geregeld. Het 
heeft hem vooral innerlijke rust gegeven toen 
bleek dat Marcel zich in het gezinsvervangend 
tehuis goed thuis voelde en daar op zijn plaats 
was . Vader beleefde veel plezier aan zijn klein
kinderen en de kleinkinderen aan hem. Tijdens 
zijn kortstondige ziekte werd zijn kleindochter 
Carmen geboren. Hij heeft haar nooit gekend. 
Hij zou zeggen:"het is jammer, maar zo is het 
leven". 

Wie had drie maanden geleden kunnen denken 
dat het zo zou lopen toen wij zeiden: "Vader je 
moet eens naar de dokter gaan want je ziet zo 
wit en je bent zo moe" . Hij heeft gestreden voor 
het leven tot aan de laatste minuut toe . Echter 
het was een ongelijke strijd waartegen ook hij 
niet was opgewassen. 

Vader, bedankt voor alles wat je ons gegeven 
hebt, we zullen je missen maar je blijft voor al
tijd in ons midden. 

Voor uw blijken van belangstelling bij het af
scheid van mijn lieve man, onze vader en opa, 
zeggen wij u onze oprechte hartelijke dank. 

Familie Scholten 


