
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 
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Ter dankbare •heni:n,nening aan 

JOHANNA HENDERIKA HERREBOUT 

weduwe van 
Johannes Scholle 

Zij werd geboren op 13 januari 1902 te Strae
len (Old.) Zij overleed op tweede Paasdag, 
maandag 8 apri.l 1985, .gesterkt door het Sa
crament der Zieken, in •he,t Scheperzieken
huis te Emmen . 
Wij hebben haar 1-ichaam ,te r,uste gelegd op 
het paroch,ieel kerkhof te Erica op vrijdag 
12 april 1985. 

Na een zeer lang verd:i.enstvol leven, 83 jaar 
oud, is moeder, groot- en ovengrootrnoeder 
van ons heengegaan . Wij al1len, kinderen, 
kl·ei,n- en achterrk,lei1nkinderen, blijven haar 
dankbaar voor a,lles, wat zij als goede en 
zorgzame moeder voor ons gedaan heeft, 
voor het goede voorbeeld, dat zij als vrome 
en werkzame v.rou,w ons ,geg.ev,en heeft. 
Wij dank,en God, dat wij zo'n moeder, groot
moeder en overgrootmoeder mach.ten heb
ben, d'ie met toewijd1ing en Helde •haar leven 
gaf aan haar man en ,ki1nderen. 
Een groo-t deel van haa,r leven heeft zij sa
men met haar man en •kinderen in Nieuw 
Amsterdam gewoond. Met vader voedde zij 
de kinderen op in de ,geest van het evange
li,e. Dat gi.ng niet voor niels. Er moest veel 
voor gedaan word.en en dat deden ze. Elke 

zondagmorg.en ging,en ze vroeg op pad om 
op d:e !iets naar de kerk in Erica te ,gaan. 
De kinderen gi,ng,en oo,k in Er,ica naar de 
ka fhol,ieke school. 
Sinds december 1977 woonde ze a,lleen in 
de Bargeres. Ze voe,lde zich er veiHg en 
,huis. De eersl e jaren was ze akt,ief in de 
parochieraad van de Bernhard•usparoch,ie en 
in de bewonerscommissie van het bejaarden
centrum "De Bar,geres". 
Ze was d,ienstbaar voor de gemeenschap en 
stond aHijd voor iedereen klaar. Tot he,t 
laatst toe is ze zelfsta:nd1i,g gebleven en heeft 
ze alles voor haar begrafenis zelf geregeld. 
Vlak voor haar sterven vertelde z,e de pastor 
nog hoe blij en dankbaar ze was dat al haar 
kinderen , kle.in- en achtenkle,inkinderen zijn 
qedoopt. 
Op Pasen vi·eren wij dat Jezus Christus is 
verrezen . En omdat Hij de dood overwonnen 
hee~t. zu,l,len ook wij ·leven, ook al zijn wij 
gestorven. 
Wij mogen vertrouwen dat moeder naar Hem, 
naar het Betere Leven voor altijd is gegaan 
en dal zij nu deeH, met haar reeds overle
den man, in de wel,verdi:ende rust en vrede . 

Moge zij rusten i1n \'rede. 

Voor uw blij.ken van meeleven, betoond bij 
het overlijden van onze lieve moeder, groot
moeder en over,grootmoeder, zeggen wij on
ze oprec,hte dank. 

Familie Schol,te. 


