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In liefdevolle herinnering aan 

Linny Scholten - van Lange 
weduwe van Willem Schollen 

Ze werd geboren op 9 november 1925 te Denekamp en 
overleed op 1 november 2006 thuis te Beuningen. We 
hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de 
Uitvaartplechtigheid op 6 november in de parochiekerk 
van Beuningen, waarna we haar hebben begraven op het 
parochieel kerkhof aldaar. 

Ze was de jongste dochter uit een groot gezin en bracht 
haar jeugd door op het Singraven. 
Vele goede herinneringen en verhalen heeft ze ons 
hierover met trots verteld. 
Op 29 oktober 1957 trouwde ze met papa en gingen ze 
wonen in Beuningen. Ze hadden het goed samen. Naast 
de vreugde die ze ondervonden van het harde werken op 
de boerderij en het krijgen van drie gezonde dochters, 
kenden ze ook verdrietige periodes die ze samen hebben 
doorstaan. Ze vonden daarbij veel steun in hun geloof. 
Een grote vreugde en trots voelde mama voor haar 
kleinkinderen; ze was dol op hen en probeerde hen op 
allerlei manieren te verwennen. 
Mama was een lieve gastvrije vrouw; op het moment dat 
iemand het erf op kwam rijden, zette zij al koffie; beroemd 
was haar eigengemaakte cacao en cake, de soep op 
zondag en wie langs kwam op vrijdag, kon pannenkoek 

mee eten. iedereen was welkom en iedereen voelde zich 
welkom. 
Wat ook erg bij mama hoorde, was het kaarten; vele 
avonden kaarten zij en papa op toernooien; thuis met 
familie of gewoon overdag tussen het werk door, vonden 
zij vaak de tijd om even een kaartje te leggen. 
Ook het harde werken en de aandacht en zorg voor een 
ander, was iets wat mama tekende; zij stond altijd klaar 
voor een ander. In de periode dat papa's gezondheid 
achteruit ging tot aan zijn overlijden in 1997, deed zij alles 
wat in haar mogelijkheden lag om voor hem te zorgen. 
Hoewel het haar erg zwaar viel om hem te moeten 
missen, heeft ze toch de draad weer op kunnen pakken. 
Mama was ook een vrouw met de nodige humor; 
de manier waarop zij anderen na kon doen en haar 
charmante manier van delegeren, waren tekenend voor 
haar ("too haal 'sop, du löps nog"). 
De laatste tijd nam mama's gezondheid af; dit kostte haar 
moeite; na een leven van zorgen voor een ander, moest 
ze dit maar ook het zorgen voor zichzelf gedeeltelijk uit 
handen geven. De liefdevolle inzet van Agnes en haar 
gezin zijn hierbij van onschatbare waarde geweest. 
Mama's grootste wens was thuis te blijven in haar eigen 
vertrouwde omgeving. Wij zijn dan ook erg dankbaar dat 
we dit voor haar hebben kunnen doen. 

Lieve mama , oma bedankt voor alles ! 

Voor uw vele blijken van medeleven zeggen wij u 
hartelijke dank, 

Kinderen en kleinkinderen 


