


/Jat dr e11gl'ie11 U meren 
naar het paradiis: bij 
Uw aan/..011111de111arrelare11 
(., 0111n111r::1•11 en ge/eidr11 
naar de Iieili!/e stad 
Jeru:alem 

In dierbare herinnering aan 

Harmannus Jacobus J urriën Scholtens 

echtgenoot van 
Gcsicna Maria Anna Jansen 

Voorzien van hel Heilig Sacrament der Z ieken overleden 
op 12 februari 1993 rond 15.00 uur in het "Zickenhub" 
Velp. De uitvaa11dienst vond plaats op 17 februari in de 
R.K. Emmaüskerk in Dieren. gevolgd door de crematie in 
het crematorium te Dieren. - ~ 

Ham1annu' Seholtcns werd op 5 september 1912 geboren 
in Den Hoorn (Groningen) als oudste in een ge1in ,·an 
acht kinderen. A;m hel Bisschoppelijk College te Roer
mond volgde hij ht:l g)mmisium. Vanwege de crisisjart:n 
beL.m:ht hij vervolgens de toenmalige kweebt:hool in 
Hilversum. Ondanks de depress ie kreeg hij in 1933 een 
haan ab onderwijzer in Veendam. In de avonduren 
studeerde hij voor de hoofdakte en voor l.o. Engels en 
Frans. A ls hopman was hij aktief hij de verkenners. ln 
1943 volgde 1ijn benoeming aan de R.K. Cani~ius-ULO 
in Almelo. Begin 1945 dook hij onder in Nw-Buincn en 
\\erkte tijdelijk ab lurkontroleur. Op 29 novcmhcr 1945 
trad hij in het hu\\elijk met Sieny Jansen met '~ic hij' ier 
zonen kreeg. In 1959 volgde zijn benoeming 101 direkteur 
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wijs. Een g root' afscheid viel hem ren dee l. waarh1J 
vooral 1ijn in1c1. discipline en collegialiteit werden geme
moreerd. Met de hem typerende bescheidenheid stelde hij 
in Lijn lOèspraaJ.. ter gelegenheid van Lijn 40-jarig jubi
leum: "Neen. niet aan ons al die e<::r." Q, er lijn onder
wijsloopbaan stelde hij dal niet de triomf. maar de strijd 
het hclangrijkstc b in het le\'en. Hij illusrrccrdc dit mel 
zijn lijfspreuk: G111<1 cm·n lapidem. 11011 ri. sed saepe 
rnde111/o (De druppel holt den steen. niet door Lijn kracht. 
maar door het gestage 'allen). Het onderwij'> 1ag hij als 
een roeping in zijn leven: een leven dat ver\'uld was v;m 
dienstbaarheid. Ook voor 7ijn kinderen ging goed onder
wijs hem boven alles . Zijn afscheidsartikel in de school
krant luidde (in het Maleis): Abis Perkara (De 1aak i' af
gedaan). Met 1.ijn vrouw heeft h ij nog een ruim aantal 
jaren van 1ijn pensioen kunnen genieten. Lc7cn. puzzelen. 
lïetsen en autoritjes door de Achterhoek waren zijn grote 
hobbies. Daamaa<.t leefde hij intens mee mt:l de mensen 
om hem heen. PaJ.. het laatste jaar begon 1ijn ge1ondheid 
enigszins te tanen. ln stilte droeg hij de1c last. J\ls diep 
religieus mens \\as hij ervan overtuigd dat het hele le'en 
doordrongen moest zijn v:m de gelool\o~enuiging. 
Zonder enige 'chroom legde hij Lijn lot in handen van 
zijn Heer: "'l. w wil gest:hiede"'. 

In grow dankbaarheid kij ken wij terug op Lijn li::ven. 
W ij Lullen hem m issen. maar blijven ons hem herinne
ren a ls een 7orgzamc et:htgenool. vader en opa. 

Moge hij rus ten in vrede. 

Wij danken L, hartelijk voor Uw medeleven. 

G. \11.A. Scholtens-Jansen 
K inrll'rPn "" ldf'inkindn"n 


