
"W1• 9elooft in Mij, zal leven, al is hi1 ook 9utor· 
ven. En al wie leeft en gelooft in M11. z•I niet sier~ 
veri 1n eeuw19he1d" 

Door een gedachtenis onder het H. Mi~offer en in ee.n 
harl•li1k smeekgebed lol God moge b11 u allen, fam1-
lieloden en bekenden, 1n dankbare en l1eld•volle her
innenng blijven voortleven 

BERNAROUS LAMBE~TUS SCHOL TEN 

H11 word geboren Ie Denekamp 10 november 1912. Na 
gesterkt én getroost te zijn door de H, Sacramenten 
van de zieken, overleed hij <1ldaar na een 9eduld19 
gedragen li_jden rustig en tevred~n vol overgave aan 
God• H Wil in de vrede van Chrislu• 16 oktober 1982 
op de leeftijd van 69 1aar Op 20 oktober 1982 word 
n.a de H. Euchar1sl1ev•erin9 voor z11n zielerust 1n de 
porochiekerl< van de H. Nicolaas te Denekamp 111n 

moegestre den lichoom te rusten gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Hoe broos en wankel u het leven v•n een mens 1 Ter· 
wi1I Bernard nooil fH9 ziek was 9eweest. werd h11 to· 
meliJk plotseling door een ernstige en verradel11ke 
ziekte aangetast. d•e zijn lichameli1ke krachten lang
zamerhand ondermi1nde. Nog probeerden liefde en 
wet•nschap zijn leven te redden, maar helaas, he1 
mocht niet baten. Voor de dood staan wij mensen 
machleloosl Nll 1i1n opname in het ziekenhuis hoopte 
hij vurig - en wi1 met hem • dat h1J spoedig weer ge
nez&n zou zijn. Toen hi1 enkele weken na zijn oper•tie 
zich weer wat beter voelde en h11 bli1 was. dat h11 
weer naar huis mocht gaan en d.3ar liefdevol werd "er
zorgd en verpleegd, bleel hij echter vermoeid en 
werden zijn lichomel1jke krachten steeds minder. Toen 
hem duid•liJk werd on hij bli1kbaar reeds langer het 
vfl'rmoeden had, dat er "oor zijn J1ekle geen menselijk 
9fl'n•fl!\m1ddel meer te vinden was, aanvaardde hij dat 
zware kruis geduldig zonder één 1tlachl uil Godi Va· 
derhand. Door zi1n eenvoudig geloo~ en zijn rohvast 
vertrouwen op God kreeg htJ kracht, om dit zware 
offer van zi1n levon Ie brengen. God heeft hem g•· 

sp••rd voo" een smartelijke en p~nl1jke l_evensweg, 
Rustig en tevreden is hij aodeli1k vermoe id met de 
woorden ,,de. kan niet meer" we99etlU1merd uil dit 
leven, om te gaan naar Gods Vaderhuis in de hemel .. 
Want hij had 111n laak op aarde goed volbracht, H11 
leefde godsdienstig . en eenvot..1di9 en was zeer .b~
sche iden. Hij was ~til van aard, een man van w11n19 
woorden en zacht ven karakter. H11 trad niet graag op 
de voorgrond en hiefd niet van 1.11terl11k verloo_n. Voor 
zich zelf had hij we1n19 nodig, rnaar stond alt11d klaar 
voor anderen, vooral voor zijn fam.T ie. Hij kon een 
ander niet gemakkelijk iets weigeren. Hard heelt hij 
gewerkt, vaak ook bolange!oos. Als timme_rman was hij 
een zeer goed en degelijk vakman, plrchtsgetrouw, 
precies en nauwgezel. Hij had liefde voor ~1jn werk. 
Z1Jn beroep w3s zijn lust en zijn leven. Altisd was hij 
be-J19 en a11es wal htJ m.l;:skie, was prima. Geen won
oer dat velen, zowel de gemeensch•p als particulieren 
vaak o-n Bernard vroegen e n biJ voorkeur een beroep 
op hem deden, .>lt men een timmerman nodig had. 
Thans zal God, de Bouwheer en Maker van alles, 
voon:eker tevreden z1Jn over ziJn leven en tot hem 
zeggen Eenvoudige en lroi..we knecht, ga binnen 1n 
de eeuw:3e vreu9de van je Heerl 
Bernard, w11 all en. lamll 1eleden en bekenden en alle n 
die met je verbonden waren, we danken je voor alles 
w.lf 1e voor ons gedaan hebt 1 To1 weerziens in de 
hemel! Wees onze voorspreker bij Godl 
W11 bidden voor jou· 

Onze Vader - Wees Gegroel-
Moge hi1 ruslen in de vrede van Christus. Amen. 

t-t. Matta, foon dat GiJ zijn Moeder 111t en wees J11n 
voorspraak bij God 1 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens zijn ziekte 
en na het overlitd•n van onze beminde broer 1 zwager 

en oom. betuigen w1J U onze oprechte dank. 

FAMILIE SCHOLTEN 


