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Bedroefd om het plotselinge heengaan, maar 
dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend, gedenken wij mijn dierbare vrouw, 
onze goede moeder, schoonmoeder en oma, 

Gerhardina Geertruida 
-- Jannink 

echtgenote van 
Bernardus Johannes Schollen 

Zij werd geboren te Ambt Delden op 29 
juni 1912. 
Geheel onverwacht is zij gestorven te Beckum 
op 2 januari 1989. 
We namen afscheid van haar tij dens de 
eucharistieviering op donderdag 5 januari in 
de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum , 
waarna we haar te ruste hebben gelegd op 
het parochieel kerkhof. 

Verslagenheid overvalt ons, nu we zo plotse
ling mijn vrouw Dina, onze moeder en oma 
moeten missen, juist op de verjaardag van 
vader. We zijn bedroefd, want ze was zo'n 
goede vrouw en moeder, bij wie je altijd 
welkom was. Voor de kleink inderen was ze 
een lieve oma. Voor iedereen stond ze steeds 
k laar. Heel haar leven heeft ze hard gewerkt. 
Toen ze het wat kalmer aan kon doen en er 
iets van kon genieten, kreeg ze haar handicap. 
Goed acht jaar geleden moest ze een hart
operatie ondergaan, waar ze snel van her-

stelde. Net zes jaar geleden trof haar een 
beroerte, waardoor ze meer gehandicapt 
raakte. Het moet haar pijn hebben gedaan 
dat zij zich niet meer zo kon uiten met 
woorden. Ze wist alles heel goed, zelfs al le 
verjaardagen van kleinkinderen. Toch be
schouwde ze haar handicap als iets betrekke
lijks. Wat ze zelf had telde niet zo: wat de 
ander had, was, volgens haar, vee l erger. 
Ze kon nog uitgaan naar de bejaardensoos 
en -gym, alsook naar de werksoos. Dat deed 
ze heel graag . Ze hoorde er dan ook hele
maal bij . Dat heeft haar kracht gegeven, 
evenals haar sterk geloof. Al was het wel 
eens moeilijk, toch ging ze nog vaak naar 
de kerk. Thuis volgde ze alles via de kerk
rad io, waar ze erg blij mee was. Ook is haar 
vurige wens om naar Lourdes te gaan, in 
vervulling gegaan. 

We mogen haar dankbaar zijn voor haar zorg 
en toewijding. We wensen haar toe, dat ze 
nu in vrede mag zijn bij haar en onze God, 
die voor haar een plaats bereid heeft en die 
haar, geheel nieuw, verder laat leven , zo 
geloven wij met haar mee. 

Allen die in deze moeilijke dagen met ons 
hebben meegeleefd, zeggen we heel hartelijk 
dank. 

Familie Schollen 


