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In Memoriam 

Gerardus Jozef Scholten 

emeritus - pastoor van de St. Martinusparochle te 
Oud - Zevenaar. 

Hij werd geboren te Denekamp op 4 januari 1915 
en overleed na het ontvangen van het Sacrament 
der Zieken, in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem 
op 1 O november 1997, daags voor het feest van St. 
Martinus. Hij werd 14 november begraven op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Na zijn studie aan het klein - seminarie Culemborg 
en het groot - seminarie Rijsenbur9, werd hij 23 J.uli 
1939 te Utrecht tot priester gewijd. 
Achtereenvolgens was hij kapelaan in 
Munsterscheveld ( 1939 - 1941 ), Vinkeveen 
( 1941 - 1947 ), Deventer, St. Lebuinus ( 1947 -
1956) en Arnhem, St. Willibrord ( 1956 .- 195~) .. 
In 1958 werd hij benoemd tot pastoor m Sp1Jk ~IJ 
Lobith en in 1964 in Oud - Zevenaar tot aan z1Jn 
emeritaat in 1990. 
Pastoor Schollen was met hart en ziel aan de Kerk 
getroLiwd. Nauwgezet en plichtsgetrouw gaf hij 
gestalte aan zijn priesterleven. In alles leefde hlJ 

met zijn parochianen mee en was altijd bijzonder 
verbonden met het verenigingsleven. De jaarlijkse 
sacramentsprocessie in Oud - Zevenaar was he~ 
dierbaar en wat heeft hij genoten van zijn 50~jang 
priesterjubileum in 1989, hem door de parochie zo 
feestelijk aangeboden. . . . 
De vele kerkelijke verandenngen en vern1euwm~n 
door het tweede Vaticaans Concilie ingevoerd en m 
onze Kerkprovincie in praktijk gebracht hebben 
hem veel zorgen gebaard. De oude vertrouwde. 
zekerheden in geloof, liturgie en moraal kon h1J 
moeilijk loslaten. Door zijn nog al individu~l!stische 
levenshouding werd dit nog meer bemoeihJkt. Het 
woord 'vakantie' was hem vreemd. Een te sterk 
gevoel van niet gemist kunnen worden, heeft hem 
ook te lang laten doorwerken. Daarom is de .. laats.~e 
periode van zijn priesterleven een moeihJke t1Jd 
voor hem geworden. 
Gerard Schollen had een sterke band met zijn 
familie en de boerderij, waar hij zijn kinderjaren 
had doorgebracht. Met trots kon. hij sprek13.n ove.r 
de inzegening van drie generaties huwelijken m 
zijn familie. En wanneer hij in het dorp op bezoek 
kwam, bezocht hij steevast de overleden 
familieleden op het kerkhof. Moge nu, na een 
arbeidzaam leven van werken en bidden, rust en 
vrede gekomen zijn over deze mens en priester. 

H. Martinus, wees zijn en onze voorspraak. 

VOO< OM deelnemng en meeleven ondervonden tijdens z11n 
ziel<te en na het overlijden van onze btoer. zwager en Hee<oom 
betuigen wij onze oprechte dank. 

Fam. Schollen 


