
Ter dankbare herinner'ng aan 

Gerrltdina Hendrika 
Laarman 
wed_,wq van 

Henrlcus Johannes Scholten 

Zij werd geboren te Haaksbergen op 
13 september 1905. Na voorzien te z•,n 
van het sacrament der zieken overleed 
ZiJ In het ziekenhuis van Hengelo op 
maandag 14 november 19n. 
Haar lichaam hebben wij te ruste ge
legd op vrijdag 18 november 19n op 
het r.k. kerkhof in Beckum. 

Van een dierbaar mens afscheid nemen is 
altijd erg moeilijk. Dat beseffen we nu pas 
goed, nu moeder en oma er niet meer is. 
Dat hadden we 6 weken geleden nog niet 
kunnen denken Ze was altijd zo werkzaam. 
De boerderij was haar alles. Graag werkte ze 
daaraan mee. Toch vond ze altijd nog wel 
tijd om uit te gaan en dat deed ze ook graag. 
Toch is het leed en het lijden haar niet be
spaard gebleven ; zes jaar geleden moest zij 
haar man missen ; vorig jaar kreeg ze op
nieuw een klap toen haar zoon Jan stierf; en 

nog maar zo pas stierf haar schoonzoon Theo. 
Toen werd ze zelf getroffen door een beroer
te. Ze raakte verlamd en wij al len zagen het 
einde naderen. Toen met haar over het sa
crament van de zieken gesproken werd, hoef
de dat van haar niet, maar het mocht wel. 
Ze wilde eigenlijk niemand tot last zijn. Het 
was allemaal goed. 
Rustig is ze op maandag 14 november inge
slapen, verlost uil haar lijden. Wij die hier 
achterblijven zullen haar missen met haar 
zorq voor alles, maar wij geloven dat ze nu 
mag leven In de heerlijkheid van God, samen 
met vader, met Jan en Theo. ZIJ mogen leven 
In het eeuwig geluk en de vrede van Jezus 
Christus. In dat geloof kunnen wij elkaar tot 
steun zijn in deze moeilijke dagen. 

Alle mensen die In deze droevige dagen met 
ons meeleefden en die voor ons een steun 
probeerden te zijn, zeggen wij oprecht dank 

FAM. SCHOLTEN-LAARMAN. 


