
Ter dankbare her nnering aan 

Anna Josephina Scholten 

weduwe van Hennie Teussink 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 20 april 
1915. Voorzien van de Ziekenzalving over
leed zij 1n het ziekenhuis te Oldenzaal op 
1 december 1993. Vanuit de kerk van de 
H. Antonius hebben wij haar begraven op 
het kerkhof te Oldenzaal. 

T11dens een feestavond in de Mariahof, drie 
weken geleden, werd zij onwel. Met spoed 
werd ze naar het ziekenhuis gebracht. 
Samen hebben we gebeden en haar het 
H. Sacrament der Zieken toegediend. Steeds 
werd het wat minder. Alsof ze het sterven 
aan voelde komen, zwaaide ze de laatste 
avond ieder een vaarwel toe. Rustig en zon
der strijd is zij van ons heengegaan. Een 
lege plaats blijft achter. 
8 Jaar geleden moest ZiJ haar dierbare man 
afstaan. Twee en eenhalf jaar heeft zij in het 
bejaardencentrum "Manahof" gewoond. Zij 
trad niet op de voorgrond. Trouw bezocht zij 
de vieringen 1n ce kapel. Zij genoot van het 
samenzijn in de zaal. 

Zelfs gedurende haar kort ziekbed. dacht ze 
nog eerder aan anderen dan aan haarzelf. 
Op de vraag hoe het ging, was het antwoord 
altijd ·wel goed". Zij was geen vrouw van 
grote woorden. Wel kon ze soms heel gevat 
uit de hoek komen met een opmerking. 
Nu is haar levensloop volbracht. Allen die 
haar gekend hebben dragen een mooie her
innering aan haar mee. Dat haar voorbeeld 
van eenvoud en trouw moge doorwerken in 
ons die achterblijven. 
Je zei zo vaak "Ik ben zo moe'. Nu mag ie 
voor altijd slapen. Wij geloven dat het stor
ven is als een inslapen naar een ander leven 
over de dood heen. Een weg die Jezus ons 
is voorgegaan als de Eerstgeborene uit de 
doden. 
Ondanks ons verdriet om dit heengaan, zijn 
we dankbaar voor het vele goede dat wij van 
haar mochten ontvangen. 
De goede God zal haar nu belonen en opne
men 1n zijn heerlijkheid, waar zij nu de rust en 
de vrede vindt waar zij zo naar verlangde. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling, danken wij U van harte. 

De familie 
Oldenzaal, 4 december 1993 


