
Wil In dankbaarheid gedenken 

HENRICUS SCHOLTEN 

Geboren te Lonneker op 14 april 1898. 
Sinds 16 augustus 1976 weduwnaar van 

Henrif<a Johanna Snijders. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 

In de vrede van Christus overleden te 
Glanerbrug op 28 maart 1993. 

We zijn dankbaar, dat we onze goede vader 
en lieve opa zo lang In ons mldáen mochten 
hebben. 
Terecht kon hij terug zien op een welbesteed 
leven. 
Werkzaam in de textielindustrie in Nederland 
en Duitsland wist hij een goede toekomst op 
te bouwen voor zijn kinderen. 
Meer dan 50 Jaar was hij heel gelukkig met 
moeder. 
Alles had hij over voor zijn gezin en ook zijn 
klein- en achterkleinklnaeren gingen hem 
zeer ter harte. 
De dood van moeder liet een grote leegte bij 
hem achter, maar dank zij de ondersteuning 
van zlln kinderen kon hij tot op zeer hoge 
leeftijd zelfstandig blijven wonen In zijn bun
galow In het Redemptorlstenpark. 

Wat heeft hij daarvan genoten, meer dan 22 
taarl 
HIJ was een uniek mens, blijmoedig van na
tuur en heel sociaal voelend. Dat maakte hem 
bil iedereen bemind. 
HIJ was één van de oprichters van de KB.O. 
en ruim 20 Jaar kollektant van de kapel van 
het Dr. Ariênstehuls. 
Toen hij de 90 Jaar al gepasseerd was wist hij 
zich als geen ander in te zetten voor de 

l·aarlljkse vastenaktle. 
ntens kon hij genieten van zijn familie en 
andere mensen om zich heen, van de natuur, 
van een vakantie of uitstaple, maar evenzeer 
van de /aarlljkse bedevaaif naar Kevelaer. 
Zeer p ichtsgetrouw was hij zo sterk be
trokken bij de Kerk omdat hij zelf zo'n diep 
gelovig mens was. 
"Heer Bod en Vader: wij danken U voor alles 
wat hij ons en vele anderen heeft vóórge
leefd. 
Laat hem nu samen met onze moeder en 
oma voor eeuwig gelukkig zijn bij U, op Wie 
hij at zijn vertrouwen steláe." 

Uit dankbaarheid voor uw zorg, uw vriend
schap en medeleven en ter gecfachtenls aan 
onze vader en opa. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 




