


Dankbaar gedenken wi1 

Christiaan Johannes Scholten 
(Johan) 

echtgenoot van 
Geertruida Maria Huberta Ku1phuis 

• 25 december 1916 
te Oldenzaal 

t 13 augustus 1996 

Wij hebben afscheid van hem genomen in de St. 
Plechelmusbasiliek op 16 augustus en hem daarna 
begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

"Het leven van een rechtvaardige 
dàt wil ik leven. 
0 God, meer wens ik niet. " 

(Ps. 101) 

Onze papa was recht door zee. Hij was onkreuk
baar en wars van elke onrechtvaardigheid. Een 
ambtenaar in hart en nieren, een werkzaam leven 
lang. Een kwetsbare man, die in zijn oprechte hou
ding het gelijk niet altijd kreeg, dat hij meende te 
hebben. Voor hem was elke afspraak: een afspraak. 
Het stelde hem teleur en het kwetste hem als ande-

ren daar anders over dachten. Papa was een stille 
man, die veelal zonder woorden z'n liefde voor ons 
deed blijken. Achter een klein gebaar, een knipoog 
of een glimlach, ging vaak een wereld schuil van 
milde genegenheid. 
Wat hij niet zeggen kon, kon hij soms wel schn1ven. 
Papa had een zacht karakter. Al had hij het soms 
moeilijk, toch kende hij ook de nodige humor. Voor 
mama -die hij adoreerde en met wie hij 48 jaar ge
huwd is geweest- was hij een 1eve steun en toever
laat. Samen hebben ze het goed gehad. 
Papa was bovenal ook een diep gelovig mens. Veel 
heeft hij als kerkmeester en collectant over gehad 
voor onze St. Plechelmusbasiliek. Ook in onze pa
rochie stond hij borg voor recht en oprechtheid. 
Papa, we zijn dankbaar dat je verdere benauwdheid 
en angst bespaard is gebleven. We zullen je mis
sen; gewoon zoals je was; met je passie voor kaar
ten en lezen; met je hart voor je viool; met de liefde 
die je ons allemaal op je zo eigen speciale wi1ze hebt 
gegeven; met de fijnzinnige gedichtjes die je voor 
ons schreef. Bedankt! 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstelling 
danken wij U van harte. 

Mw. G.M.H. Scholten-Ku1phuis 
Kinderen en kleinkinderen 


