
Ter dankbare herinnering aan 

Gezina Henrica Grada 
Scholten-Reimer 

echtgenote van 
Bernardus Antonius Elderink 

Zij werd geboren op 16 oktober 1922 
in Hasselo. Na voorzien te zijn van het 

H. Sacrament der Zieken is zij op 11 september 
2002 rustig ingeslapen in het Verpleegcentrum 

Twente-Oost te Losser. 
Op 17 september daaropvolgend is zij na de 

Eucharistieviering in de Mariakerk 
ter ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats 

aan de Schipleidelaan te Oldenzaal. 

Sien groeide op in de buurtschap Hasselo. Na 
de lagere school bezocht zij de huishoudschool 
in Borne. Zoals in die tijd gebruikelijk, ging zij 
daarna meehelpen op de boerderij van haar 
ouders. 
Zij was een eenvoudige, gelovige vrouw en een 
pl ichtsgetrouw kerkganger. Zij stelde weinig 
eisen aan zichzel f, doch was voornamelijk 
dienstbaar aan anderen. 
Toen zij in 1957 trouwde met Bernard Elderink 
gingen ze wonen op de boerderij Scholtefleer 

aan de Koopsweg te De Lutte. 
In haar huwelijk heeft zij zich vooral bezigge
houden met werkzaamheden in en om de boer
derij terwij l haar man in Rossum zijn werkzaam
heden had. Zij heeft zich kunnen uitleven in alles 
wat bloeide en groeide om de boerderij. Ook de 
dieren hadden haar belangstelling. De bloemen
pracht in de s iertuin en de oogst van haar 
groentetuin waren haar grote trots. Daarnaast 
beleefde zij veel plezier aan het maken van haar 
eigen kleding. 
Doordat haar huwelijk kinderloos is gebleven, 
was zij een lieve tante voor haar neefjes en 
nichtjes waarmee zij graag ondeugende fratsen 
uithaalde. 
Naast gelukkige periodes heeft zij ook moeilijke 
ti jden doorgemaakt. De laatste jaren namen 
haar geestelijke en lichamelijke krachten gelei
delijk af en werd zij liefdevol verzorgd in het ver
pleegcentrum. 

Voor uw belangstelling na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus en tante 
zeggen wij u hartelijk dank. 

B.A. Elderink 
Fam. Elderink 
Fam. Scholten-Reimer 


