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In dankbare herinnering aan 

Jan Scholten 
weduwnaar van Nanda Ekkels 

Hij werd geboren op 17 januari 1917 te Losser 
en stierf op 24 februari 1997 te Enschede. 

Onze vroegste herinneringen aan Pa: fietsend 
en knutselend met ons de zondag door
brengen. 
Die handarbeid was hem wel toevertrouwd; 
al jong geleerd in de timmerwerkplaats van 
zijn vader. 
De zelfgemaakte eiken meubels waren daar 
een voorbeeld van, later gevolgd door voliè
res, kasten, buro'tjes. 

De uitwerking en realisatie van grotere werken 
op bouwkundig gebied werd uiteindelijk zijn 
beroep. 
Op diverse plaatsen in het land zijn de door 
hem ontworpen gebouwen verschenen, wo
ningen, winkels en vooral banken. 
Zeker ook in Haaksbergen, waar het Saalme
rink één van de grotere werken was. 
Met hart en ziel oefende hij zijn beroep en 
hobby uit achter de tekentafel met Mozart op 
de achtergrond. 

Met moeite nam hij afscheid van zijn beroep, 
temeer daar hij geen opvolger had vanuit 
zijn gezin of familie. 

Vele mooie reizen heeft hij nog na zijn pen
sionering gemaakt, vroeger met het hele ge
zin, daarna alleen met Ma. 
De omgeving werd verkend op de fiets en 
met auto of vliegtuig werd half Europa be
zocht . 

Niet alleen de architectuur had zijn interesse, 
ook van de natuur genoot hij volop. Met het 
fototoestel altijd binnen bereik maakte hij 
de mooiste plaatjes. 

De plotselinge ziekte van zijn vrouw maakte 
daaraan abrupt een einde. Na haar overlijden 
ontbrak voor hem de zin om van het mooie 
in de wereld te genieten. 
De leegte en vooral het ontbreken van een 
klankbord verergerden zijn eenzaamheid. 

Zoals Ma heeft ook hij het betreurd dat de 
kinderen zo ver uit de buurt woonden. Het 
was dan ook altijd groot feest als kinderen 
en kleinkinderen op bezoek kwamen. We 
hebben heel wat gelachen, gevoel voor hu
mor had hij zeker. 

Wij zijn dankbaar voor al hetgeen hij ons 
tijdens zijn leven meegegeven heeft en zullen 
hem altijd als een fijne vader en opa blijven 
herinneren. 

Hij rust in vrede. 

Wij danken U hartelijk voor Uw belangstel
ling en steun in deze voor hem zo moeilijke 
jaren. 

Kinderen en kleinkinderen 


