


sterven doe je niet ineens, maar af en 
toe een beetje, en alle beetjes die je 
stierf, ' t is vreemd maar die vergeet 
je. het is je dikwijls zelfs ontgaan 
je zegt ik ben wat moe, maar op een 
keer dan ben je aan je laatste 
beetje toe. 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN SCHOL TEN 
echtgenoot van 

IDA STINENBOSCH 

Hij werd geboren op 1 december 1930 
te Enschede. 

Op 20 maart 1992 overleed hij aldaar 
op 61-jarige leeftijd. De Uitvaartmis 

vond plaats op 24 maart, in de Maria. 
kerk, waarna wij zijn lichaam uitge

leide hebben gedaan naar het 
crematorium te Usselo. 

Hij was een rustige, sportieve man, 
die ook voor zijn kinderen een goede 
vriend was. 
In alles was hij precies en punktueel, 
belangstellend voor anderen en had 
overal een weloverwogend antwoord 
op. Je kon altijd bij hem terecht. 

Hij was een gezelligheidsmens, die 
graag zijn vrouw en kinderen om zich 
heen zag. 

De jeugd en de sport hebben veel 
voor hem betekend. EMOS was zijn 
tweede grote liefde. Jarenlang was 
hij aktief voor deze voetbalvereni
ging. Hij had vertrouwen in de jeugd. 
De kerkelijke viering van het 75-jarig 
jubileum in oktober 1991, waarbij hij 
een gelegenheidskoor dirigeerde, 
was voor hem een hoogtepunt. 
De KNVB-bondsspeld en het Erelid
maatschap van EMOS maakten grote 
indruk op hem. 

Dankzij zijn vrouw en kinderen 
heeft hij de laatste jaren kunnen ge
nieten en functioneren zoals hij 
graag wilde. 

Vanaf november 1991 ging hij snel 
achteruit; zonder klagen heeft hij 
deze tijd doorstaan. Dankbaar aan
vaardde hij de liefdevolle zorg van 
zijn vrouw. In alle rust is hij gestor
ven. Moge het vele goede dat er van 
hem is uitgegaan, in ons blijven 
doorwerken. 

Wij danken U hartelijk voor uw be
langstelling en meeleven tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden. 

Ida Scholten-Stinenbosch 
en kinderen 


