
Hij hield van de natuur 
en ook van ons allemaal. 



In dankbare herinnering aan 

ALBERTUS HENDRIKUS 

OLDE SCHOL TENHUIS 

echtgenoot van 

Aleida Gesina Johanna Rikken 

Hij werd geboren op 13 november 1907 te 
Losser en door de doop opgenomen in 
de gemeenschap van Jezus Christus. Hij 
overleed op 12 januari 1983 te Oldenzaal. 
Na de Eucharistieviering in de St. Anto
niuskerk te Oldenzaal op 17 januari d.o.v. 
hebben we van zijn lichaam afscheid ge
nomen in het crematorium te Usselo. 

" Zalig de doden die in de Heer sterven; 

laat hen uitrusten van hun moeiten 

want hun daden vergezellen hen"(Openb.) 

We werden verrast door het plotselinge 
sterven van deze lieve man, vader en opa. 
Voor allen die hem heel nabij waren, in 
het bijzonder voor zijn vrouw met wie hij 
bijna vijftig jaren gelukkig getrouwd was, 
doet dit sterven pijn . Maar bij ons verdriet 
is er grote dankbaarheid. Dankbaar :zijn 
we voor alles wat hij voor ons is geweest. 

Dat " alles" laat zich niet in woorden zeg
gen. Hij was graag thuis bij zijn vrouw en 
kinderen. Aan hen gaf hij zijn werk, z ijn 
tijd, zijn zorgen , zijn liefde, zichzelf. Hij 
was 'n zeer tevreden mens, bescheiden , in
gekeerd en rustig van aard; geen wonder 
dan ook dat hij veel van de natuur hield en 
van zijn kleinkinderen . Bovenal was hij een 
gelovige man en een zeer trouwe kerk
ganger. Door zijn plotseling sterven kon 
hij niets meer tot ons zeggen ; dat hoefde 
ook niet meer; zijn leven en de herinne
ringen aan hem zullen ons meer dan ge
noeg te zeggen hebben. Dat hij nu bij 
God mag zijn , Zijn eeuwig Licht mag aan
schouwen , mag delen in de glorie van zijn 
en onze Heer in Wie hij tot het einde toe 
heeft geloofd . " Wie in Mij gelooft, al is hij 
ook gestorven , zal leven " . 

Voor de vele blijken van deelneming on

dervonden na het overlijden van mijn lieve 

man en onze zorgzame vader, schoon

vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

A. G. J. Olde Scholtenhuis-Rikken 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , januari 1983 


