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Gt>dtnk 10 uw gt>beden 

t\ntoniu'I l le11drikm \I t!ld~choltt:11 
cch1geooo1 van 

;\l nriA l lendrikn r\hnk 
H11 "crd geboren te :S:u11er op ll mei 1915 
r:n i6 overÏedru 1n het ziekenhuis "de Stads
mllen· te t.ns1.:. 1tde na vour1it•o te zijn \'an 
't '>acument der Z,ekenlalv,ng, op 10 Januari 
1991. In de I ucharistie,·1erlng op 14 Januari 
an de parochlckerl \'an de H P1echelmus Ie 
lfo"um, hebb.-n WIJ biddend afscheid van I cm 
gtnomen en J,..m daarn• Ic ruste gelegd up 
hel r k. kerkhof aldaar. 

Ft'n diep gclovtg en opgtwd.;1 mens is na een 
l<or••tond1ge ?látc van ons he.-ngPgaan. \V1j 
,110 bedroefd. 111Rar toch ook hr:cl daukl13ar voor 
JI hel goede d.it we van hem mochten on1-
nngc11. In vroeg<'r 1aren g1ng '111 langs Je 
bot'rt'n in de owgc, mg om h<'t brandhout te 
z•gcn H1j s1ond dan ook spot'dig bc~cnd on· 
dt'r de naam Zaag-loon [co naam die 1111 mei 
en• Jroeg wanl als er ergens wcrk was dJn 
stond h11 kla,r om Ie helpt'a. Ouk met I plan
lt'n van boruta hield hiJ zich graag bn1i:;. L.o 
staan er rond de i;crk oog •C'IC bomen dlc h11 
hctft helpt'n planten. 
Rond 2110 ,·11!11g51e jaH kende h1J een moel
l11ke periode in llJU leven. htJ raak1e overspan-

oen M.ur door ZIJD opgewekte kara~ter en dt' 
hartchJke omgang met "de vrienden heeft hij 
deu moeih1kc 111d overnonnco. De laal,lt' i•· 
ren "'erJ 'n slepende 2iek1e ,1ch1 baar, h11 1110<·~1 
,cel mt'd1djne11 11likkeo en daardoor namtn d,· 
kracl tt'D om te "t'rkt'n af. 1 och ging h11 niet 
b11 de pakl:.t'o nct'rz111cn. H11 vond ved kracht 
In z11n diep en oprecht geloof. 
HIJ laar 01e1 alle<'n ceo lege pluts achln in 
z11n ge1in maar ook in de hrk want h1J was 
t'CD trou" kerkganger ook door de week. 
[t'D ,an ziJD bcl<.tode gezegdes was: .Geniet 
,·an het )l."\'eD. "ant je bt'ot er maar ev<'n" 
H,J bedoelde dit n1et in de zin van; .let'f er 
111.,ar op los", maar in de zin van .• wees t•en 
bl,1 mens eu pn•lwer van die bl11dschap ook 
kis mee te delen aan je medemens" H11 deed 
dat op z11n manier. Als h11 11•rug kwam uil 
de kerk bezocht hi1 graag zttke cn ecnzarut' 
rnt'nsen voor een gezdlig praaqe 
I oon hedrnkt voor deze dier.si aan Je zieke 
en t'rnzame medemens. 

Mtjn lieve vrouw en zoon Herman, bedankt 
voor julhe got'dc zorgen. Bh1f aki treuren om 
m11n heengaan. Ik ben nu gelukkig b11 de l lccr 
In W,e 1k al111d geloofd t,eh. 

\'oor uw hdaogstdling en mec.'l ... ven t11den~ 
zttl.le en ovtrhjdt'D van m110 lieve man en 
mi n [11ne vader onze oprt'cbtc dan!:. 

.\!. t-1 Vcldscholtt'n·Ahnl; 
Herman 




