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In dankbare herinnering aan 

Mevrouw 
J. W. Schollen - Hendr iks Vettehen 

s inds juli 1952 weduwe van 
Hendr ikus Lambertus Scholten 

Zij werd geboren te Deventer op 24 jan. 
1887 en overleed te Enschede 20 augus
tus 1981, tijdig gesterkt door het Sacra. 
ment der zieken. 
Vandaag 24 augustus 1981 hebben wij 
afscheid genomen tijdens de Eucharistie. 
viering in de st. P lechelmusbasiliek te 
Oldenzaal en haar ter ruste gelegd op de 

begraafplaats a ldaar. 

Hoo9béjaard gaf ZIJ zeer rustig en vredig haar ziel 
aan haar Schepper terug. 
Zo 91n9 in vervu~ l 1ng, de innige wens van haar laaf· 
ste levensjaren, te worden verenigd in de Heer mei 
haar man en ouders. broers en zusters die hoor ZtJn 
voorgegaan en die ZiJ 10 heeft liefgehad. 
H11ar leven wa s geven en dot deed zij met een b l.J 
heid 'die ze van haar moeder leerde en met groot ge
loof in God naar he t voorbeeld van haar vader voor 
w ie zij he e l haar leven een diep respekt had. Zij 
heeff een lange levensweg gegaan waarin ook plaats 
was voor verdriet , vooral wanneer zij afscheid nam 
van drie van haar zeven kinderen als ze weer voor 
Jolren vérfro1tken naar Afrika en Brazilië, waar ZIJ hun 
levensbestemming hebben . Vanwege haar ouderdom 
en afnemende krachten werd ze haar laatste levens
jaren zeer iefdevol verpleegd in Het Kleyne Veert 
te Ensçhede waar nu de patienten en verzorgenden 
haar missen omdat ze zo lang bij hen was. 

Zeker zu llen ook wij, haar kinderen , kl ein - en ach· 
ferk lei nkinderen hoor m issen ma ar in dar.kbiiarhe1d 
g unnen w ij haar d e eouwtge rust. 

Vo o r Uw b e lang sle ll1ng en med eleven en dot U 

vandan9 met ons haar lichaam heb t w il len bege lei

d e n naar haar laatste rustp loa fs zeggen wij U horle

l1ik donk. 

De familie. 


