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Dankbare herinnering aan 

HENNY VELDSCHOLTEN 
sinds 9 oktober 1948 echtgenoot van 

MARIE OUDE WEERNINK 

Hij werd geboren 15 Januari 1920 te Beuningen 
uit een gezin van negen kinderen en overleed 
thuis aan de Wolter Westerhuesstraat gesterkt 
door de Sacramenten van de Ziekenzalving en 
Communie op zondag 28 januari 1990. We hadden 
hem voor het laatst In ons midden tijdens de 
viering van de H. Eucharistie 1 februari d.o.v. 
en hebben zijn lichaam daarna te rusten gelegd 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

Henny Veldscholten, een naam die in onze dank· 
bare herinnering zal blijven voortleven. 

Een trouwe echtgenoot die In een goed huwelijk 
lief en leed met mama gedeeld heeft en samen 
hard gewerkt hebben voor het welzijn van hun 
gezin. 

Een zorgzame papa, die altijd bedacht was op 
het geluk van zijn zeven kinderen en hun gezin· 
nen. steeds klaar stond en hen In liefde nabij 
wilde zijn . 

Een fijne opa, die zielsveel van zijn elf kleinkin· 
deren hield. 

Die toen hl) nog werkte plichtsgetrouw en col· 
legiaal als molenaar 46 Jaar zijn werk gedaan 
heeft, 

Ook voor de dorpsgemeenschap heeft hij zich 
met hart en ziel ingezet . Zo was hij onder-com· 
mandant bij de vrijwillige brandweer en aktlef lid 
van de vakbond van de vroegere K.A.8. 

In de sportwereld heeft hij zijn goede krachten 
gegeven aan DOS '19. De parochiegemeenschap 
Is hem dankbaar voor zijn medewerking bij de 
Jaarlijkse aktie voor de kerkbijdrage. 

Een welbesteed leven Is nu afgesloten. In groot 
geloot en met een dankbaar hart Is hij helemaal 
overgegeven aan God temidden van zijn geliefd 
gezin heengegaan. Zijn afscheid laat kostbare 
herinneringen na. 

Henny, rust In vrede en blijf bij God aan ons 
denken. 

Voor uw deelneming, ondervonden bij zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man. onze 
zorgzame papa en fijne opa, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

FAMILIE VELDSCHOLTEN 




