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Met dankbaarheid en liefde denken we terug 

aan 

An Scholten - Bodde 

Zij werd geboren op 9 april1912 te Noord-Deur
ningen. Voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken, is zij op 21 augustus 1998 thuis aan de 
Beuningerstraat 49 te Beuningen overleden. 
Op 26 augustus d.a.v. hebben we haar, na de 
gezongen Eucharistieviering in onze parochie
kerk te rusten gelegd op net kerkhof van de 
parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
te Beuningen. 

Een lieve vrouw, zorgzame moeder, fijne oma 
en dierbare huisgenote is van ons heengegaan. 
We zullen haar erg missen. 
Eenvoudig als ze was, genoot ze van de kleine 
dingen om haar heen. Nooit plaatste ze zich op 
de voorgrond en nooit vroeg ze iets voor zich
zelf. ledereen was bij haar welkom en ze genoot 
intens van kleinkinderen, die iedere dag bij haar 
kwamen. 
Haar diep geloof, haar grote Godsvertrouwen 
en haar bijzondere liefde voor Maria, zu llen 
altijd in onze gedachten blijven. 
Het gebed nam in haar leven een centrale 
plaats in, zeker in de moeilijke periodes. We 
denken dan m.n. aan de tijd, na het te vroeg 

overl ijden van haar man en onze vader, toen ze 
alleen kwam te staan met de zorg voor haar, 
toen nog jonge kinderen en de boerderij. 
Dankbaar zijn we voor de hulp, die haar toen 
door haar zwagers Toon en W1llem en schoon
zus Truus geboden werd. 
Nu is er een eind gekomen aan haar welbe
steed leven. We hadden haar nog graag in ons 
midden gehouden, maar de vele goede herin
neringen en het geloof dat zij bij God in de 
hemel met ons verbonden bl ijft, geven ons de 
kracht om in haar geest verder te gaan. 
Wij zijn dankbaar, dat we aan haar innigste 
wens om thuis te mogen bl ijven hebben kunnen 
voldoen en dat we haar thuis in haar eigen ver
trouwde omgeving, tot het laatst toe, hebben 
kunnen verzorgen. 

Gerard en Hedwig, Maria en Bennie 

Lieve Oma, jij was er altijd voor ons, 
Wij houden zoveel van jou. 

Trots zijn wij, dat jij onze Oma was. 
Nooit zullen we jou vergeten, 

Jij blijft altijd in onze gedachten. 

Ben, Anne-Marie, Elke 
Sanne, Luuk, Lisa 

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, 
oma en huisgenote betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Truus Scholten 


