
De bomen komen uit de grond 
en uit de stam hun twijgen. 
En ied'reen vindt het heel gewoon, 
dat zij weer bladeren krijgen. 
We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien: 
zo heeft de aarde ons geleerd, 
dat ál wat sterft zal bloeien. 

(Toon Hermans) 

t 
Als dankbare herinnering aan 

ALBERTUS GERHARDUS SCHOLTEN 

Hij werd geboren te Enschede op 
16 oktober 1910. Gesterkt door het 

H. Sacrament der zieken. overleed hij 
na een langdurige ziekte, 29 juni 1984 
in het verpleeghuis 't Kleyne Vaert te 
Enschede. We hebben afscheid van 
hem genomen in een Eucharistie
viering in de Mariakerk op 4 juli. 
waarna de crematie plaats vond te 

Usselo. 

Het sterven van Albertus Gerhardus 
Scholten doet ons niet enkel pijn: wij 
zijn ook dankbaar, dat God hem ver
lost heeft uit zijn lijden. 

Zijn zus en broer, die een goed en 
fijn kontakt met hem hadden, waren 
hem het meest nabij. Maar daarnaast 
had hij ook oog en hart voor andere 
mensen. 

Zelf heeft hij weinig van het leven 
kunnen genieten. De laatste jaren ging. 
hij geleidelijk achteruit, zodat opname 
in een verpleeghuis noodzakelijk was. 
Door zijn zware handicap werd hij 
steeds meer afhankelijk van anderen : 
dat viel hem erg zwaar. 

Toch toonde hij zich altijd blij en 
dankbaar voor de goede zorgen van 
het verplegend personeel van de afde
ling, waardeerde elk bezoek en iedere 
kleine attentie. 

Er waren ook goede dagen in zijn 
leven: hij kon intens genieten van de 
natuur en vaak kon je hem vinden in 
zijn rolstoel , in de tuin van 't Kleyne 
Vaert, waar hij innerlijk rust en vrede 
vond. 

Hij probeerde ondanks álles, iets bij 
te dragen voor 't geluk van zijn mede
bewoners. 

Toen hij ervaarde dat zijn krachten 
steeds meer afnamen en hij niet beter 
werd, probeerde hij dit in geloof te 


