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Met eerbied en dankbaarheid 
denken we terug aan 

JOHANNA GEZINA WENNINK 

weduwe van 

Gerhardus Lambertus Olde Scholtenhuis 

Zij werd 30 januari 1906 in Deurningen ge
boren. Niet onverwachts maar wel plotseling 
in haar slaap is zij gestorven op 9 mei 1983 
in het bejaardenhuis de "Mariahof" in haar 
woonplaats Oldenzaal. Daar hebben we haar 
lichaam op het kerkhof begraven. 

Het was een gezellige en godsdieo1stige 
vrouw. Toen ze nog maar goed vijftig was, 
stierf haar man en kwam ze al leen te staan. 
Daardoor had ze het niet altijd even gemak
kelijk . Bovendien kreeg ze problE>men met 
haar eigen gezondheid. Tot driemaal toe 
heeft ze in haar leven het sakrament van de 
ziekenzalving ontwngen, omdat haar leven 
aan een zijden draad hing, maar steeds knap
te ze weer op. Toen ze niet meer alleen kon 
wonen, werd ze vol liefde opgenomen door 
haar dochter Fien. Samen met haar man 

heef t ze haar gedurende vijf jaar verzorgd. 
De laatste jaren van haar leven was ze in het 
Bejaardenhuis de "Mariahof", waar haar kin
deren haar trouw bleven bezoeken. Dat 
vond ze fijn, want ze had graag mensen om 
zich heen. Vooral genoot ze als de kleinkin
deren bij haar kwamen. Ze ging ook graag 
uit. Niet alleen bezocht ze vanuit haar ge
loof regelmatig de bedevaart splaatsen Keve
laer, Banneux en Lourdes, maar ook bij 
andere uitstapjes was ze aanwezig. Als ze 
maar enigszins kon ging ze naar de bejaar
denmiddagen om er te kaarten, te praten en 
te handwerken. Nu zij vlak voor Hemelvaart 
gestorven is, vertrouwen we dat zij het eind
punt van haar laaste reis gevonden heeft in 
het hemels Vaderhuis. Moge zij daar geluk· 
kig zijn en vrede vinden bij Moeder Maria, 
w ier voorspraak zij zo vaak inriep. Maria, 
troosteres der bedroefde, bid voor haar en 
ons. 

Voor de vele blij ken van belangstelling t ij
dens de ziekte en bij het overlijden van onze 
lieve moeder en oma, zeggen wij u onze op
rechte dank. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 




