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Dankbare herinnering aan 

Herman Anton Schulte 

Hij werd te Vlagtwedde geboren op 23 april 190~. 
Hij trouwde op 3 mei 1932 met Anna Katharma 
Schutte. Uit deze verbintenis werden twaalf kinde
ren geboren. Anton was veertien toen hij met zijn 
moeder en oudste broer de boerderij moest runnen. 
Dat werd zijn leven "boer zijn". Een boer in hart en 
nieren. Hij bezat capaciteiten; had eigen plannen; 
maakte van hoogveen landbouwgrond en zorgde 
voor ontwatering. Een noeste, harde werker, heel se
cuur en precies. Hij stelde hoge eisen aan zijn werk en 
aan zichzelf. Met een helder verstand, begaafd, dacht 
hij over alles na, was toekomst-gericht. 2:ijn doen, 
zijn advies, zijn antwoord had mhoud. H1J was ver
bonden met het land, de natuur, het weer, de gewas
sen, er helemaal mee vergroeid. Daar hij het laatste 
jaar er niet meer direkt bij kon zijn, ":'.as een grom ge
mis. Zijn grote zorgzaamheid gold z1Jn groot gezm. 
Hij hielp mee aan hun toekomst; liet de kinderen stu: 
deren, wat hijzelf niet had gekund maar waarvan h1J 
de noodzaak zag. Zijn belangstelling tot het laatst 

voor zijn kinderen en kleinkinderen. Een zorgzame 
vader, een goeie opa. Zijn gezin, zijn familie waren 
hem heel belangrijk. Hij kende veel mensen en had 
veel vrienden. Voor ontspanning een kaartje leggen 
deed hij graag; verliezen niet. Een tevreden mens, van 
eigenwijsheid niet verstoken, want het was zoals het 
was. Bij hem moest alles overlegd zijn, van ondoor
dachtzaamheid hield hij niet, kon dan ook kortaf 
zijn. Anton was een diep gelovig mens. De zondagse 
kerkgang en bidden hoorden bij het leven. Hij was 
dankbaar voor alles wat God hem in zijn lange leven 
gegeven had. Het laatste jaar van ziek zijn dat niets 
meer kunnen en afhankelijk te zijn, werd tot de 
zwaarste beproeving van zijn leven. Wat had hij het 
daar moeilijk mee. Zijn Annie heeft hem verzorgd, 
niets was haar teveel, klaagde niet, was haar Anton 
nabij en waren beide dankbaar. Toen hij zag dat 't 
niet meer werd verlangde hij dat het einde kwam. 
De revalidatie in Coevorden bracht niet veel en vrij 
plotseling nog gaf hij op 1 april 1995 zijn leven terug 
in de hand van zijn Schepper. Na een Eucharistievie
ring ten afscheid hebben we hem op 5 april 1995 op 
het R.K. kerkhof te Erica begraven. 

Bedroefd zijn we, maar meer nog dankbaar dat hij zo
lang mijn man, onze vader en opa mocht zijn. We ver· 
trouwen erop dat hij nu het leven geniet van de Eeuwi
ge. Zijn zorg en zijn liefde leeft in onze herinnering 
voort. 

Voor uw medeleven in het jaar van ziek zijn en nu in 
deze voor ons zo droeve dagen, danken 

A. K. Schulte-Schutte 
kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen 


