
Een liefdevolle herinnering aan 

Marietje Scholten - Slot 
Maria Aleida 

echtgenote van Herman Schotten 

* 22 februari 193 1 t 20 oktober 2011 

Ma is geboren op 22 februari 1931 in Lonneker als 
oudste van 10 kinderen. In haar vroege jeugd werd 
ze al geconfronteerd met kinderpolio. Als oudste in 
het gezin kwam veel op haar schouders terecht. Na 
haar jeugd ontwikkelde ze een talent voor naaiwerken 
hetgeen uiteindelijk resulteerde in een baan als lerares 
in Tubbergen. Hier ontmoette ze pa . Samen werkten 
ze dag en nacht in de bakkerszaak, pa in de bakke
rij en ma regelde de winkel. Naast alle werkzaamhe
den in de zaak hield ze het gezin met vier kinderen 
draaiende. Daarnaast stond de deur altijd open voor 
de vele vrienden en bekenden die langkwamen voor 
een praatj e, koffi e en vaak om mee te eten. Het was er 
altijd gezellig en velen voelden zich er thuis. 
Al in de vroege jaren tachtig werd ze getroffen door 
een hartaanva l. Ook met haar ha1tprobleem bleef 
ze zich volledig inzetten voor haar gezin en waakte 
ze over haar kinderen. Toen ze oma werd zette ze 

deze taak voort voor al haar kleinkinderen. Allemaal 
konden ze blijven eten, slapen en spelen en niets was 
haar te veel. 
De laatste fase van haar leven werden haar fysieke 
beperkingen zo groot dat ze, ondanks de grote inzet 
en liefde die pa haar gaf, helaas in een verpleeghuis 
moest worden verzorgd. Uiteindelijk is ma, omringd 
door haar man en kinderen, rnstig ingeslapen op 
20 oktober 2011 . 

Na de plechtige gezongen uitvaart op 26 oktober 2011 
in de Basiliek van de St. Pancratius te Tubbergen, 
hebben we haar te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof 
" De Esch" alda~. 

Namens ma willen we iedereen bedanken voor alle 
vriendschap en liefde die ze in baar leven heeft ont
vangen en mogen geven, uw medeleven na het overlij
den van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
oma, in welke vorm dan ook, is voor ons een bijzonder 
grote steun. 

Herman Schotten 
Kinderen en kleinkinderen 
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