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Als ge tot God bidt, denkt d .n ook aan 

Gesina Theodora Scholten 
weduwe van 
HENDRIKUS WARNERUS EIJSINX 

God nam haar als Ziin kind aan 6 october 1800 
in de R.K. Kork te Wegdam. God riep haar bij 
Zich vanuit het R.K. Ziekenhuis te Euschede, na 
gesterkt te z1in door Ziin Genademiddelen. op de 
feestdag van de H. Margaretha Maria Alacoque, 
17 october 1957. Wij hebben haar atoffeliJk om
hulsel aan de aarde toevertrouwd 21 october 
op het R.K. Kerkhof te Haaksbergen, waar het 
de bh1de opstanding afwacht. 

Deze vrouw en moeder Is van or.s heeng&gaon. 
aan wie wtJ de schoor.ste hertnnerlnqen hebben. 
ZIJ was all de sterke vrouw uit de H Schrift. cp 
wie bet hart van ha01 man 21\n vcnrouwen bad 
gestold en dte het aan niets heeft ontbrol:en. Zij 
heeft boor hond geopend voor iedereen, die be
hoefte had en dte zelf haar bro~d niet In leatgheld 
gegeten hooft. Zij wachtte, bad en ging in alles 
nog de gongen van baar huis en die van haar 
kh1deren na. Als moeder heeft zij liefdevol gezorgd, 
gewerkt en gebeden, zodat zij ondanb dat ze s:eeds 
alleen wilde wonen, voer teder van haar kinderen 
kon zorgen en naar wie de :anduen van hun kan: 
gacrne heengingen. Toen ze allen een eigen huts 
bedden en ztJ dit laat>ta gezien bod, toen wcs 
baar moedertaal: vervuld, ofschoon z!J van deze 
laatste tocht toch nog een bedevaart ter e:e ven 
Maria hteld. WIJ kunnen treuren, omdat w1J ltchcr
mel!Jk haai niet meer zien, toch benijden Wil haar 
niet Ze 1' langs de weg van het lijden gelouterd 
en nu btJ vader aangekomen om samen voorsprel:ers 
te zijn vooI do achtergeblevenen. 
Moeder wij danken u voor uw leven van liefde 
en cffer. Dit zal voor on• blijven sprel:eu en wij 
zullen door ons leven an gobed dl! tonon. 


