
Dankbaar gedenken wij 

JOHANNA BOOMKAMP 
weduwe van 

DERK JAN SCHOLTEN 

Zij werd geboren te Saasveld op 17 mei 1893 
en Is, gesterkt door de Sakramenten der Zieken, 
overleden op 6 juli 1991 in Hengelo ov. 
Op 10 juli hebben we afscheid van haar 
genomen tijdens een uitvaartdienst In de 
H. Hartkerk en haar daarna te rusten gelegd 
op het r. k. kerkhof te Hengelo ov. 

Oma Scholten kan met recht een sterke vrouw 
genoemd worden. Niet al leen vanwege de hoge 
leeftijd die zij bereikt heeft, maar veeleer 
vanwege de ve le aspekten aan haar persoon· 
lljkheid, die we als positief en weldadig 
ervaren hebben. Haar liefde, zorg en inzet 
binnen haar gezin en voor velen daarbuiten. 
Haar heldere verstand en ijzersterke geheugen, 
die haar in staat stelden om telkens weer 
nieuwe anekdotes uit haar rijke en lange leven 
op te dissen. Verha len die op een humoris· 
tische wijze doorweven werden met oude 
twentse spreuken en uitdrukkingen. De wi ls
kracht en levensmoed waarmee zij na een 

ziekteperiod e of een zwaar ver I i es - ze over 
leefde haar man, zoon, schoondochter en 
schoonzoon - toch weer de levensdraad wist 
op te pikken. Maar vooral ook de manier 
waarop ziJ in haar leven de godsdienst een 
plek wist te geven; heel di rekt. eerlijk en 
ongecompliceerd. Het godsdienstige was vol
ledig verweven met al haar doen en laten. 
Zelfs toen zij de laatste dagen niet meer de 
kracht had om te praten, riep zu nog de 
voorspraak in van Maria, met w ie zij altijd 
newcnd was geweest alles te bepraten. 
Het Is dan ook met grote dankbaarheld dat 
we nu afsche id van haar nemen, in het vaste 
vertrouwen dat zij voorgoed thuis is in het 
hemels Vaderhuis waarheen zovelen haar zijn 
voorgegaan. 

Oma, rust in vrede ! 

Maria, Moeder van AltUddurende Bij stand, 
bid voor ons. 

Voor uw blijken van meeleven en belangstel
ling tijdens haar ziekte en na haar overliJden, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

J. G. Roelink-Scholten 
klein- en achterkleinkinderen 

Hengelo ov, jul i 1991 


