
Een vrome nagedachtenis aan 

CATHARINA JOHANNA SCHOLTE 

echtgenote van 

JOHA,MS HEt-;DRIKUS WESTERHOF 

Z11 "erd geboren te Enschede 4 febr. 1894 
Gesterkt door het Sacrament der zieken over
leed z11 26 Juli J 9ï2 In het r k. ziekenhuis te 
Oldenzaal. Op 29 1uli d.a.v. hebben we haar 
lichaam te rusten gelegd In bet parochiekerk
hof te Denekamp, In afwachting van de Blijde 

V c rrijienis. 

Het woord vrouw en moeder betekent een 
wereld van liefde. zorg en toewijding. En z6 
hebben wij deze vrouw en moeder ook ge
kend : een lieve vrouw. en een jlOCde moeder. 
die haar roeping in de "ere Id met uiterste 
zorg vervulde Zij deed dit vanuit een oervast 
en diep geloof vanuit een christenz11n waar
door de wereld alleen maar beter wordt. Dnr
om "as ltj zon got"de vrouw en moeder 
Daarom ook vale het ons allen nu zo zwaar 
afscheid van haar te moeten nemen · w~ 7ljn 
ons bewust van de leegte, het gemis van haar 
doet ons piJn. We herinneren ons echter ook 
de woorden ; .Ons aardse huls wordt wel af
gebroker" maar een hemelse woning wordt ons 
bereid . Ons leven wordt wel door de dood 
veranderd. maar niet ongedaan gemaakr. Daar
om kunnen we ons troosten met de va~re 
overtuiging dat onu lieve echtgenote t'n mue
der ne1 volmaakt gdukklg is bij God, de Heer 

van dood én leven. En naast de droefheid om 
haar heengaan hier, 1s er de diepe dankbaar
heid voor alles ""t zij voor ons gedaan en 
betel:eod lit'eft. God neemt maar Hij geeft ook! 

Mijn dierbare man en kinderen: ik ga jullie 
tijdelijk verlaten ik "eet dat 111i1n taak Is vol
bracht en geer m11n leven O\•er in Gods han
den. Weest bedankt 'oor alle liefde aan mij 
be"•ezen ; moge dt' gedachte dat ik gelukkig 
beo bij God jullie troosren en srerken. Ik bhif 
jullie vrouw en moeder en eens zullen wiJ 
weer eamen ziJn Bewanrt het geloof en de 
onderl inge liefde, dAt is mijn laatste boodschap: 
houdt zo de gedachte aan mij levend. 

Wij, die haar kenden en liefhadden, bidden ; 
l<om, Heer Jezus. kom ; geef hau de eeuwige 
rust In Uw vrede en geluk. Amen. 

Voor Uw deelneming. ondervonden bij de 

ziekte en na her overtiJdf'n van onze lieve 

echtgenote, moeder . behuwdmof'der en oma 

betuigen wiJ U onze hartelijke dank. 

Familie Wesrerhof 

Df'nekamp. juli 1972. 
Oude Nordhornsestraat 17. 

J Benneker - Koster - Denekamp. 


