


De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 

In dierbare herinnering aan 

Johannes Bernardus Scholten 
( Scholt'n Jan) 

echtgenoot van 
Jo Scholten-Olde Engberink 

Hij werd geboren op 22 maart 1917 te Deurningen en 
overleed, gesterkt door het Sacrament der Zieken
zalving op 28 februari 2001 te Almelo. 
Op 3 maart 2001 hebben we afscheid genomen 
tijdens de Eucharistieviering in de Plechelmuskerk te 
Deurningen en hem te ruste gelegd op het parochiële 
kerkhof aldaar. 

Lieve Pa en Opa 

En dan gebeurt het toch opeens als je op 21 decem
ber tijdens je vaste fietsroute valt en je been breekt. 
Na een verblijf in het zieken- en verpleeghuis ben je 
op 28 februari in het ziekenhuis te Almelo overleden. 
Als rasechte Deurninger moest jij je eigen ouders al 
heel vroeg missen, maar met veel respect en waarde
ring keek je terug op de wijze waarop je door je 
stiefouders bent opgevoed. Des te mooier was het 
vijftigjarig huwelijksfeest, dat je samen met moeder, 
je steun en toeverlaat, kinderen en kleinkinderen hebt 
mogen vieren. 
Als we aan je terugdenken, komen direct de volgende 
typerende dingen boven. Je was een groot man, sterk 
en zorgzaam als echtgenoot en vader voor ons en niet 
te vergeten voor de kleinkinderen een opa die hen de 
nodige aandacht en steentjes gaf met steeds een bij
behorend verhaal. 

De bouwwereld was jouw leven, waarover je niet uit
gepraat raakte. Dikwijls kregen we te horen bij wie en 
waar je allemaal gewerkt hebt. Om het verhaal van de 
bouw van je eigen woning die er in twee dagen stond 
met bekeuring hebben we menigmaal gelachen. 
Je was een man waarop je kon bouwen, eerlijk en recht 
door zee. Je zei altijd precies hoe je erover dacht en 
daarmee kon je het doen, vaak aangevuld met een 
nuchtere komische opmerking met inhoud. 
Dienstbaarheid was voor jou geen vreemd woord, als 
we terugdenken aan jouw inzet voor de Deurninger 
dorpsgemeenschap, met name de voetbal, sporthal, 
fancy-fair en het beheer van het kerkhof kregen je 
nodige aandacht. Hiervoor mocht je dan ook het 
pauselijk ereteken Pro Ecclesia et Pontifice ont
vangen . Een van je grote hobby's was het maken van 
spinnewielen, waarop je menig schapenvachtje hebt 
omgetoverd tot garen waar moeder dan weer sokken 
en truien van maakte. "Ik goa nog effen noar't spin
hok 'n kloske spinn 'n", zei je dan tegen moeder. 
Ook schonk je veel aandacht aan de natuur om het 
huis, elke vogel was jou even lief, maar in het bijzon
der de winterkoninkjes. Als de kleinkinderen dan eens 
teveel lawaai maakten voor de vogels, wist je ze wel 
tot de orde te roepen. 
De kerk was een huis waarin je je goed voelde, bijna 
geen dag ging er voorbij of "Scholt'n Jan" zat wel in 
de zijbeuk bij het St. Jozef-altaar. 
We vertrouwen erop dat je nu herenigd bent met allen 
die je zo dierbaar waren. 
Pa we blijven je missen, maar bedankt voor alles. 

Voor uw hartelijke blijken van belangstelling, tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa, willen wij u hartelijk bedanken. 

Jo Scholten-Olde Engberink 
Kinderen en kleinkinderen. 




