


In dierbare herinnering aan 

Cor Scheltinga 

Geboren te Lichtenvoorde op 13 juli 1960. 

Getrouwd met Carla Tijdink op 21 mei 1984. 
Ziekenzalving ontvangen op 6 januari 1999. 

Overleden te leiden op 8 januari 1999. 

Cor is te ruste gelegd op het r.k. kerkhof 

te Lichtenvoorde op 13 januari 1999. 

Cor was nog zoveel van plan. Met Carla en 
de kinderen. Wat was hij nog graag met hen 
naar de sneeuw gegaan in Oostenrijk of met 
de fiets naar De Schans. Nog eens lekker 
waterpolo spelen met 'heren 3' en nage
nieten in de kantine. Klussen in huis en bij 
vrienden. Want dat was Cor. Altijd ten dienste 
van de mensen om hem heen. Bereid de 
helpende hand uit te steken daar waar dre 
nodig was. 

Wat had hij ook de zaak nog graag tot verde
re bloei gebracht. Wat begonnen is onder de 
vleugels van papa en mama, heeft hij later 
met Carla meer en meer zelfstandig uitge
bouwd. Tot het ernd toe heeft Cor plannen 

gemaakt en deze tot uitvoering gebracht. De 
zaak was zijn levenswerk en dat zal niemand 
ooit vergeten. 

Cor zette zich bij dit alles voor honderd pro
cent in. Of het nu zijn werk, zijn sporten of de 
liefde voor zijn gezin betrof. liet zich nooit uit 
het veld slaan bij tegenslagen maar zocht 
altijd naar praktische oplossingen en relati 
veerde alles met zijn typische humor. Zo 
heeft hij als een echte doener ook de strijd 
tegen zijn ziekte de eerste keer met beide 
handen aangepakt. 'Er voor gaan' was het 
motto. Totdat Cor voor de tweede keer door 
leukemie werd getroffen: toen was er ineens 
geen oplossing meer, er was niets meer aan 
te doen. Wat eerst nog een eerlijke strijd leek, 
was uiteindelijk verre van gelijk. Het mocht 
niet zo zijn. 

We missen Cor nu al verschrikkelijk. 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en 
medeleven. 

Carla Schelt inga-Tijdink, 
Casper, Evelien, Wietse 
Familie Scheltinga 
Famrhe Tijdink 


