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In de vrede van Jezus Christus is ontslapen 

GEERTRUIDA JOHANNA MAR IA 
STEINMEIJER 

weduwe van 

HERMAN ALBERTUS 
OLDE SCHOL TENHUIS 

Op 23 juni 1906 werd zij geboren te Losser 
(Zu id Berghuizen). In haar ziekte ontving zij 
heel bewust het Heil ig Sacrament van de Zie
kenzalving in het Oldenzaalse ziekenhuis, 
waar zij over leed op 29 mei 1986. Haar fami
l ieleden en bekenden kwamen bijeen voor de 
Uitvaart in haar parochiekerk. toegewijd aan 
Maria, waarna we haar begeleidden naar de 
r.k. begraafplaats te Oldenzaal op 2 juni. 

Op bijna 80-jarige leeftijd riep God haar tot 
zich. Ze was een echte moeder en oma, die 
met het wel en wee van haar kinderen enk lein
kinderen diep meeleefde en ons niet kon mis
sen. 

Op 20 oktober 1937 viel er een grote schaduw 
over haar leven, toen ze haar I ieve man moest 
missen en alleen haar levensweg moest voort
zetten met en voor haar twee jonge kinderen. 
Ze was een vrouw met een diep en warm ge
loof, heel trouw aan haar parochie. Ze vond 
veel steun in de persoon van Maria, die ze 
thuis en in haar kerk vereerde, maar ook bi j
zonder in Lourdes en elk jaar in Kevelaer . 
Ze hing aan het leven; met veel voldoening 
heeft ze het 25-jarig huwelijksfeest van Ma
rietje en Fons op 4 april 1986 meegevierd en 
zag daarna uit naar haar 80-ste verjaardag. 
Moge ze deze vieren in het b l ijvende geluk van 
de hemel, dat we haar niet ben ijden; maar het 
heengaan van moeder en oma doet ons intens 
verdriet en laat een grote leegte achter. 
Wij zullen moeten leren een weg te vinden 
zonder haar, die ons zo dierbaar was. 

Voor uw blijken van deelneming, ondervon
den na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma, zeggen wij u oprecht dank. 

Fam. Christenhusz-Olde Scholtenhuis 
Fam. Olde Scholtenhuis-Golbach 

Oldenzaal , juni 1986. 


