
Ter liefdevol le herinnering aan 

Alie Scholten-Even 

weduwe van Harrie Scholten 

Ze werd geboren op 17 december 1927 in Losser. Gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken is zij overleden te Hengelo op 11 juni 2010. 
Na een gezongen uitvaartdienst hebben wij haar te ruste gelegd 
op het parochieel kerkhof te Deurningen op 16 juni 2010. 

Alie werd als tweede in een warm en hecht gezin van 14 kinderen 
geboren . Ze wilde graag vroedvrouw worden maar zoals dat 
vroeger ging moest ze als oudste meisje haar moeder helpen in de 
huishouding. In 1962 trouwde zij met Harrie Scholten . Helaas 
moest Alie hem te vroeg missen, zoals zij overigens veel verliezen 
in haar leven moest ervaren waaronder het tragisch ongeval van 
haar nog jonge zoon Ben. Toch wist Alie de kleine dingen in het 
leven te waarderen en herinneren we haar als een dankbare vrouw 
die hield van tuinieren, zwemmen en fietsen. Het zien van een 
mooie bloem kon haar ontroeren . 

Ook genoot ze van de uitstapjes en vakanties met familie en 
vrienden, evenals een potje kaarten of een fanatiek spel jeu de 
boules op familieweekenden. De twee verre reizen naar Austra lië 
hebben veel voor haar betekend en haar bl ik op de wereld 
verbreed. Naast het immer klaar staan voor anderen, was Alie 
bovenal de zorgzame moeder in haar eigen gezin en later als oma 
voor haar kleinkinderen . In december 2007 vierde Al ie haar 
tachtigste verjaardag en stopte toen pas officieel met werken. In 
januari begonnen bij haar de eerste klachten en op 14 maart 2008, 
een dag na de geboorte van haar kleindochter lndy kreeg ze het 
droevige bericht dat ze longvlieskanker had. Hier had ze het 
moeilijk mee. Ze wilde nog zo graag leven en genieten van haar 
kleinkinderen . 

Lieve ma, 

We hadden je nog zo graag in ons midden gehad. Maar we zijn 
trots op wat je voor ons bent geweest . Bedankt voor alles! 

Jullie belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma zijn voor ons een grote 
steun geweest. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




