
/11111111r i~ geen ga1·e 1·011 de gent. 
maar .-en ga1·e 1·011 het lwn. 

Hans Scholten 

echtgenoot van Mariet Scholten - Klei1cn 
weduwnaar 'an Ria Se holten - Fransen 

Han-. werd op 7 oktober 1939 in En-.chede 
geboren al' vierde uit een gelin 'an acht 
kinderen. In 1963 trouwde hij met Ria fran-.en. 
T~n Ria in 1992 overleed stome de wereld 
\OOr Han-. in elbar. maar zijn wilskr.icht en 
aangeboren optimisme LOrgden errnor dal hij 
zijn krachten hervond. 
Toen hij in 1995 Mariet on1moe11e leek er een 
gouden toekomst voor hen beiden weggelegd 
en Le trouwden op 12 mei 2000. 
Zich be\\U~I van de betrekkelijkheid van hel 
le,en hebben 1e gedurende de jaren die Le 
samen doorhr.iehten mtens 'an elkaafä aan
we1ighcid en van het leven genoten. 

Zo genoten 7C ook volop van hun kinderen 
en kleinkinderen. Voor Hans was voor.il de 
geboorte ,-an LiJn klcm7oon Tim een juweel op 
de kroon van LIJn t>c-.taan. Vol trots kon hij 
\ertellen hoe de kleine Tim hem herinnerde 
aan de tijd toen :'\1eb en Lar-. opgroeiden. 
Het leven van Hans werd gekenmerkt door 
hard werken. Hij besteedde veel tijd en energie 
aan hel opLellen en leiden van zijn eigen 
bedrijf. De noo<.llitkehJke alleiding en ont
spanning vond hij in lijn pa"~ie voor muziek 
en in 7ijn creativiteit. Jarenlang 10ng hij in 
een koor en zijn creativiteit kon hij uiten in het 
verfraaien van Lijn hui-.. 
Op 30 ~eptember 2CXl2 sloeg het noodlot 
genadeloos toe. Een fatale hartinfarct maak-ie 
een einde aan 1ijn leven en rukte Hans weg uit 
ons midden. 

We moeten verder 1onder Hans, maar de fijne 
en niet uit te wissen herinneringen aan zijn 
liefde, vriend~chap, levenslust en humor Lullen 
voor altijd een troost voor ons zijn. 

Wc danken u hartelijk voor uw bclang~telling 
en U\\ medeleven. 

Marie! Schollen - Kleizen 
Kimkren en kleinkinderen 


