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MARIA HENDRIKA UIT HET BROEK 

weduwe van 

JOHAN NES ANTONIUS SCHOLTEN 

Geboren te Losse r op 27 november I 913. 
D oo r de doop opgenomen in de gemeen-

schap van Jezus Christus en door de 
heilige Communie in dje gemeenschap ge
bleven, overleed zij, gesterkt door de zie
kenza lving, o p 26 december 198 l in het 
r.k.ziekenhuis De Stadsmaten te Enschede. 
Op 30 december d.a. v. is ze begraven op 

het kerkhof te Oldenzaal. 

" Zalig de zacht111oedigell , wam 

zij zullen het land bezitten". 

Na een moedig gedragen lijden is zij ge
storven. - Jn stille overgave heeft ze alles 
aanvaard tot het einde toe. - Ze is gestor
ven zoa ls zij geleefd heeft: heel tevreden. 

We zijn bedroefd, maar ook bijzonder 
dankbaar. D ankbaar voo r al het vele dat 
z ij voor ons gedaan en betekend heeft. 

iet met woo rden , maar met daden heeft 
ze ons het leven voo rgeleefd. Ze was een
vo udig, zachtmoedig en leefde sober. 

Ze gaf niet om de schone schijn .. 
Haar hart stond wijd open voo r de mede
mens in nood en gaf graag aan de missie. 

D at zij zo leefde kwam, omdat ze met 
haa r hart geloofde en niet in naam of voor 
het oog van anderen. - Daarom zal zij nu 
zeker weten dat het woord van Jezus onze 
H eer waarheid is: ,,wie in Mij gelooft, al 
is hij ook gesto rven, zal leven". 

En onze hemelse moeder Maria, die zij zo 
zeer heeft vereerd in haar leven, zal onge
twijfeld haar voorsp reekster zijn geweest 
in het uur van haar dood. 

Wij zijn God dankbaar dat zij onze moe
der is geweest. - We zullen haar niet ver
geten . Dat zij ruste in God! 

Iedereen die tijdens de ziek te en na het 
overlijden van moeder heeft meegeleefd, 
zeggen wij welgemeend dank. 

D e k inderen 


