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Ter dankbare herinnering aan 

Gesina Johanna Antonla Maria Scholten 

Zij werd geboren te Rossum 29 mei 1912 en is 
aldaar overleden in de vrede van Christus 17 
november 1996. Vanuit de parochiekerk hebben we 
haar te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Rossum 
Ov. 21 november 1996. 

Na een leven van dienstbaarheid en bezorgdheid 
voor de ander, 1s ze zelf tot haar levenseinde geko
men in alle rust en gelatenheid. Zo was onze 
Sientje. We durven haar In dankbaarheid en geloof 
uit handen te geven en haar toevertrouwen aan 
Gods handen, om verenigd te worden met allen die 
haar dierbaar waren. Jaren van geluk en levens
vreugde heeft ze meegemaakt naast teleurstellin
gen en eenzaamheid. Heel haar leven heeft ze 
haar beste krachten gegeven op het erve 
Hesmeule. Altijd vroeg uit de veren stond ze als 
een tweede Martha uit het Evangelie klaar voor het 
gezin, het bedrijf, de kerk en allen die een beroep 
op haar deden. Het was hard en lang werken op 
de boerderij. De zorg voor het vee met voeren, mei· 
ken en bussen schuren, het werk op het land met 
hooien en oogsten, de Inzet voor de huishouding 
met wassen, boodschappen doen, en zorg voor 
kleding en klompen, dat alles nam ook voor Sientje 

veel tijd in beslag en was een zware opgave. In 
latere jaren namen de machines en anderen veel 
werk OYer en kreeg ze meer tijd om alle zorgen en 
aandacht te besteden aan de huishouding. 
Het was haar lust en leven, ook om wat dagen te 
helpen in de familie, in gezinnen en op de pastorie. 
Toch stelde ze hoge eisen aan zichzelf en de 
ander, en dat was niet altijd gemakkelijk. Lang bleef 
ze sterk en gezond, kon genieten van de mooie 
dingen van het leven en met de nodige humor wist 
ze dat alles betrekkelijk was, totdat de laatste jaren 
een ziekte haar leven biMenkwam. 
Wat ze zo vaak had mogen geven als bloeddonor, 
had ze nu zelf nodig. Ze heelt zich heel haar lewn 
ingezet voor het missiewerk vanuit haar christelijk 
geloof. Ze was een groot vereerster van Maria, ze 
ging op bedevaart naar Lourdes en bezocht jaren
lang Kevelaer. 
Na de zalving der zieken raakte haar levenskaars 
opgebrand. 
We danken haar voor alle goedheid en zorg en 
danken allen die goed voor haar waren. 
Thuis 1n de vertrouwde omgeving is ze van ons 
heengegaan. We zullen haar blijven gedenken in 
onze goede nagedachtenis en ons gebed. 

Heer geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het over 
lijden van onze zuster, schoonzuster en tante zeg
gen wij u allen hartelijk dank. 

Familie Schollen. 


