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Een dankbare en f11ne her1nnermg aan 

Anny Scholten-Bartelink 
weduwe van 
Ben Scholten 

Anny werd geboren 1n Oldenzaal op 20 apr1l 
1929 Ze overleed op 16 maart 1999. We 
hadden haar voor het laatst in ons m1dden 
tiJdens een euchanst1e111er1ng op 19 maart rn 
de H Qr,eeenhe,dskerk, waama we haar heb
ben begele1d naar de algemene begraafplaats 

L:eve mama 
soms vraag Je Je af 

waarom .. 

Soms vragen we ons 1nderdaad af, waarom 
Je zo vroeg moest sterven. Je had nog zoveel 
plannen en Je wilde nog zoveel meemaken 
met ons en met de mensen om Je heen ·roch 
weten we dat we het leven maar ten dele kun
nen plannen en regelen. We hebben dat ge
merkt toen we afscheid moesten nemen van 
pa, ook toen Je zelf zrek werd, en nu moeten 
we dat opn1euw ervaren nu Je gestorven bent. 
Afscheid nemen doet piJn, maar toch kunnen 
we terugkijken. op veel m001e her1nner1ngen, 
het was goed samen. De gedachte aan w1e Je 
voor ons was een sterke vrouw, altiJd betrok
ken op het wel en wee van andere mensen 

Een gelovige vrouw, d1e altiJd kracht WISt te 
putten uit het geloof. Een bli1e vrouw, altiJd Zin
gend met een vrolijke noot Een bez1ge vrouw· 
altrjd m de weer met puzzelen. lezen. televiSie 
kijken of gewoon gezellig even bijpraten onder 
het genot van een kop koff1e. Maar voorailS er 
die hermnerrng aan een l1eve moeder en 
schoonmoeder zorgzaam. een warme thuis
haven. je stond altiJd voor ons klaar WiJ, en 
vele andere mensen met ons. z,,n 1e dankbaar 
\IIOor alle goede zorg belangsteilrog en aan
dacht. We zul en 1e mssen, maar kunnen toch 
verder met de gedachte aan alle goede mo
menten d1e we samen hebben gedeeld 
Jouw geloof was altiJd een steun voor Je, op de 
moo:e momenten, maar ook wanneer het 
moeliJk was. We hopen dat 1e nu b11 God bent, 
heremgd met pa, en dat ;ets van JOUW geloof 
ons mag steunen en op weg helpen naar de 
toekomst. 

L1eve ma. bedankt voor alles Em rust 1n vrede' 

Voor al uw bliJken van belangstelling en meele
ven t1jdens de Ziekte en na het overliJden van 
onze lieve moeder en schoonmoeder willen Wil 
u harteliJk bedanken 

Mleke t:!n Frank 


