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Ter blijvende herinnering aan de grondlegger 

van de St. Theresiaparochie te Borne: 

Pastoor 

HERMANUS JOHANNES 
SCHOLTEN REIMER 

Geboren te Hasselo (gem. Weerselo) 
28 maart 1890. 

Priester gewijd 15 augustus 1916. 

Na achtereenvolgens werkzaam geweest te 
zijn in de zielzorg te Achterveld, Blaricum , 
Silvolde en Sch alkwijk, werd hij 9 mei 1933 
belast met de opdracht tot oprichting van een 
tweede parochie te Borne; vanaf 21 aug. 1933 
was de bouwpastoor gehuisvest op de pasto
rie te Bornerbroek, dicht bij zijn werkterrein. 

Vanaf 18 juli Hl35 tot 15 juli 1965 was hij 
de pastoor van de St. Theresiaparochie te 
Borne. Hij ging toen met emeritaat naar het 
bejaardenhuis St. Gerardus Majella te Dene
kamp, waar hij 13 jaar met tevredenheid heeft 
gewoond. 

Onverwacht is hij 26 juli 1978 op 88 jarige 
leeftijd in de vrede van Christus gestorven. 

Vanuit de St. Theresiakerk te Borne is hij te 
rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Borne 
29 juli d.o.v . 

Pastoor Scholten Reimer heeft door zijn per
soon en priester zijn een stempel gedrukt op 
deze parochie. Hij was streng, sober en ge
lovig van aard, hij had gevoel voor humor en 
leefde mee met zijn parochianen . Hij stelde 
geen hoge eisen aan zichzelf, dienstbaar wilde 
hij zijn in de Kerk van Chri stu s en een gehoor
zame zoon aan het kerkelijk gezag. 

God, wij danken U voor deze priester, voor 
de trouw en de lidde waarmee hij zijn werk 
heeft gedaan en voor de eenrnud van leven. 

Heer, laat het zichtbaar zijn in uw Kerk dat 
U niet zijt een God van doden en beschaam 
ons vertrouwen niet, wees geloofwaardig, geef 
hem de vrede . Amen. 

Namens de familie, kerkbestuur en parochie

raad danken wij u oprecht voor uw belang

stelling en meeleven in uw gebeden. 

Pastoor G. J. Misdorp, Nieuwe Wemestraat 1, 
Denekamp. 

Pastoor B. H . M. Derksen , Grotestraat 23, 
Borne. 


