
Ve Stilte 
bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 
blijf je 
verder leven. 



Je kunt hef leven niet verlengen 
wel verrijken 

In dankbare herinnering aan onze lieve man, 
vaderen opa 

Gerrit Olde Scholtenhuis 

echtgenoot van 

Trees Evers 

Hij werd geboren te Losser op 19 april 1936. Niet onver
wachts, maar wel plotseling overleed hij op 30 oktober 2000 
te Oldenzaal. 
De gezongen uitvaart vond plaats in de Mariakerk op 3 no
vember, waarna wij hem te ruste hebben gelegd op de Alge
mene Begraafplaats te Oldenzaal. 

Hij was een man van eenvoud en eerlijkheid. Samen met 
zijn vrouw Trees heeft hij een gelukkig huwelijk gehad. 
Ze kregen twee zonen, Robert en Marc. 
In 1963 startte hij zijn eigen zaak en met veel liefde en trots 
zette hij zich hiervoor in. Het was voor hem dan ook een ge
ruststelling dat Marc zijn levenswerk voortzet. 
Gerrit heeft in zijn leven veel tegenslag gekend. De laatste 
tien jaar was hij vaak ziek. Toch vocht hij iedere keer dapper 
terug. 

Hij werd opa en vanaf dat moment gaf hij alle liefde aan 
zijn kleinkinderen. Overbezorgd als hij was genoot hij toch 
volop, niets was hem teveel voor zijn drie spetters. 

De laatste weken waren erg moeilijk. Hij wist dat hij niet 
meer beter werd. Thuis in zijn eigen omgeving werd hij 
liefdevol verzorgd, hier is hij in alle rust in het bijzijn van 
zijn dierbaren ingeslapen. 

Pa, we willen je danken voor je liefdevolle 
en nuchtere opvoeding. 

Wijze lessen die we altijd bij ons zullen houden. 
Bedankt voor je interesse in alles wat we deden. Jij hebt 
ons allen op een voetstuk geplaatst en dat voelde goed. 

Bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven en bewijzen van deelneming bij het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa danken wij u 
hartelijk. 

Trees Olde Scholtenhuis - Evers 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, november 2000 


