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Achter je ligt een leven van werken en plicht 
en juist dat bepaalde in alles 

jouw eigen gezicht. 
Flink was jij j e hele leven, 

moedig ben je tot het einde gebleven. 

JOHANNASUSANNASCHOLTEN 
SANTJE 

Zij werd geboren in Saasveld op 11 mei 1913 en is na 
een kort ziekbed vredig ingeslapen op 26 juni 1999 te 
Hengelo. We hebben afscheid van haar genomen 
tijdens een gezongen uitvaart in de parochiekerk 
"St. Stephanus" te Borne en haarte rusten gelegd op de 
gemeentelijke begraafplaats aldaar op 30 juni 1999. 

Santje was een heel dienstbare vrouw. Heel watjaren 
was ze een goede gastvrouw voor diverse pastores in 
Twente. Ook na haar pensionering heeft ze voor de 
fraters Maristen in Azelo nog lang als vrijwilligster de 
bloemen en planten verzorgd. Haar tuin was haar leven 
en altijd had ze bloemen in huis. Tot het einde toe was 
ze in en buiten haar huis bezig, want alles moest er 
steeds verzorgd uitzien. Het geloof was haar grote 
kracht. 1 n haar latere leven bracht ze vele uren door 
met het bidden van de rozenkrans. Ze leefde mee met 
haar broers en zussen, hun kinderen en verdere 
familie, en bad voor hen allemaal. Ook het 
wereldgebeuren bleef steeds haar interesse behouden 
en vooral de ontwikkel in gen in de katholieke 
kerkgemeenschap volgde ze zeer nauwlettend. Ze had 
een heel duidelijke mening over normen en waarden, 
die ze overduidelijk kenbaar maakte. Een trotse, fiere 
vrouw was ze, gewend om zelf het heft in handen te 
nemen en alles te regelen. Als ze hulp vroeg was het 
nodig. Ze gaf daarbij heel duidelijk de grenzen aan tot 
hoever. Ook de laatste strijd heeft ze alleen gestreden, 
met mensen om haar heen die haar dierbaar waren. 
Moge zij nu leven bij God in eeuwige vrede en 
vreugde. 

Voor uw aanwezigheid en uw belangstelling danken 
wijuhartelijk. 

Familie Schoften. 


