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Ter herinnering aan 

ANTONIUS BERNARDUS SCHOLTEN 

Geboren 27 april 1917 te Beuningen . Ten
gevolge van een noodlottig ongeval over
leed hij dezelfde dag nog, voorzien van 
de sakramenten , in de Stadsmaten te En
schede 29 maart 1977. Na een plechtige 
uitvaart werd hij op 2 april begraven te 
Beuningen. 

Naar menselijke maatstaven kwam zijn 
dood te vroeg . Wij hadden hem nog graag 
bij ons gehouden en vinden het vooral 
tragisch , dat hij zó aan zijn einde moest 
komen! Als christenen weten wij echter 
dat hij mét onze Heer tot een beter leven 
is overgegaan! 
Hij hoefde niet op de voorgrond te staan . 
Hij leefde zoals hij meende dat het zijn 
plicht was. Hij was bedacht op het geluk 
van anderen en daarin was hij gelukkig 
en had voor zichzelf geen verdere be
hoeften. 
Maar zijn medevoelend hart heeft hij ook 
nu niet afgelegd . Hij heeft het gloriekleed 
niet aangetrokken om onze ellende en 
zijn eigen barmhartigheid te vergeten. Hij 
is niet een land van vergetelheid binnen
gegaan, maar de hémel. 
En de hemel berooft haar bewoners niet 
van de herinnering of het medelijden . De 
hemel verru imt de harten en maakt ze 
niet bekrompen . Ze maakt allen blij en ge
lukkig die ze opneemt. Ze vervreemdt hen 
niet van ons en doet hun aanhankelijkheid 

en liefde tot ons niet uitdrogen , maar ver
ruimt ze. 
De H. Bernardus heeft gezegd : ,,In het 
Licht van God wordt geleerd wat men nog 
niet weet ; maar wordt niet verleerd wat 
men wél weet " ! 

Toon heeft ons geen grote woorden na
gelaten . Hij heeft geleefd volgens het 
woord van de apostel Paulus - en hierin 
blijft hij voor ons allen een lichtend voor
beeld -
,,Niemand leeft voor zichzelf alleen , 
niemand sterft voor zichzelf alleen . 
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, 
en sterven wij, dan sterven wij voor 

of wij leven of sterven, 
Hem behoren wij toe! " 

de Heer : 

Rom. 14,7-8 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden bij het zo plotseling overlijden 
van onze broer, zwager en oom, zeggen 
wij u hartelijk dank 

FAMILIE SCHOLTEN 

Beuningen , april 1977 
Beuningerstraat 49 


