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Wil in uw gebed gedenken 

GEZINA JOHANNA SCHOL TEN 

Zij werd geboren te Deurningen op 11 augus
tus 1921 en overleed, gesterkt door het Sacra
ment van de Ziekenzalving, in het Ziekenhuis 
"Ziekenzorg" te Enschede op 20 maart 1986. 
Zij werd begraven op het parochiële kerkhof 
te Deurningen op 24 maart 1986. 

Wie Sientje heeft mogen leren kennen, zou 
met de Apostel Paulus kunnen zeggen, wat de
ze schreef aan de christenen in Korinthe: 
"Hoe ongedwongen kan ik met u omgaan, wat 
ben ik trots op u! Dit vervult mij met troost 
en doet mij overvloeien van blijdschap bij al 
mijn wederwaardigheden." (2 Kor. 7,4) 
Het was een voorrecht er getuige van te mo
gen zijn, hoe zij haar ziekte droeg, jarenlang. 
Sinds zij, reeds op jeugdige leeftijd, ernstig 
ziek werd en nergens genezing kon vinden on
danks vele behandelingen, bleef zij een even
wichtige vrouw met een helder inzicht, met 

een warme belangstel I i ng voor ieder, zonder 
voortdurende aandacht voor zichzelf te vra
gen. Zij had veel verzorging nodig en die is 
haar ook met veel liefde gegeven. Zij laat een 
leegte achter in de harten van allen die met 
haar mochten omgaan. 
"God hecht waarde aan wat aanvaard en ge
dragen wordt , in stilte, in nederigheid, in het 
verborgene, in gedwongen non-actief zijn ." 
(Paus Johannes Paulus 11 tot de z ieken) 
Op maandag in de Goede Week hebben wij 
haar lichaam waarin z ij zoveel heeft doorstaan, 
aan de aarde toevertrouwd. 
Laten we opnieuw luisteren naar de Apostel: 
"Dit sterfelijk bestaan is voor mij nog slechts 
leven in het geloof in Gods Zoon, die mij 
heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft 
overgeleverd. Alleen zó erken ik de genade 
van God ... " (Gal. 2,20-21) 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van onze zus
ter, schoonzuster en tante, danken wij u har
telijk. 

Familie Scholten 


