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Dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Scholten - Geertshuis 

echtgenote van 

Johannes Gradus Lambertus Scholten 

Zij werd geboren in De Lutte op 9 augustus 1910 
en .overleed, gesterkt door het Sacrament der 
Zieken, in vrede en overgave in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 15 december 1997. 
We hadden haar 19 december voor het laatst bij 
ons tijdens de viering van de H. Eucharistie. in de 
St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna WIJ haar 
lichaam begraven hebben op het parochiêel kerk· 
hof aldaar. 

Ruim 55 jaar zijn vader en moeder met elkaar 
getrouwd geweest. Lief en leed, ziekte en gezond
heid werden met elkaar gedeeld. 
Hun huwelijk begon in de oorlogsjaren. Er viel wei
nig te verdienen en te krijgen en ook de jaren na de 
bevrijding waren magere jaren. 
De opbrengsten uit de boerderij behoefden aanvul
ling door kostgangers in het gezinsleven op te 
nemen. Ze hadden het bij moeder goed gehad. 
Rudes en Henri kunnen hiervan getuigen. Ze was 

zorgzaam voor iedereen en haar deur stond altijd 
open of om in de sfeer van Kerstmis te spreken: er 
was altijd plaats bij haar in de herberg. 
Bovenal zullen we ons haar blijven herinneren als 
een zorgzame en lieve moeder. Veel heeft ze gele· 
den aan het verlies van haar dochter Maria op 12 
januari 1979. Toch wilde ze ander~n niet m~t haar 
verdriet belasten. Haar gezondheid heeft m haar 
toch lange leven veel te wensen overgelaten. Er i~ 
bijna geen plek in haar lichaam geweest,. of ZIJ 
heeft daar pijnlijke klachten gekend. Gelukkig had 
ze Joke, die daarbij gesteund werd door Jan en 
kinderen, naast haar wonen. Steeds vroeg ze naar 
haar en eiste, zij het onbewust, misschien wel eens 
teveel van haar. De laatste elf maanden is ze lief
devol verzorgd in het Verpleegcentrum Twente
Oost in Denekamp. 
Oma was bijzonder trots op haar kleinkinderen. Het 
bekende snoeptrommeltje was altijd gevuld en 
graag deelde ze hiervan uit, evenals ze ook graag 
complimentjes aan haar kleinkinderen gaf. Nu de~e 
gelovige vrouw, moeder en oma overleden 1s, 
mogen we geloven dat God haar laat delen in het 
volle Licht van Kerstmis, omdat zij in haar zorgend 
leven steeds licht om haar heen wist te versprei· 
den. 
Moeder, het eeuwige Licht verlichte je. Rust in 
vrede en bedankt. Zalig Kerstmis ! 
Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van mijn 
zorgzame vrouw, onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder 
en neve oma, betuigen wij U onze oprechte dank. 

J. Schotten 
Kinderen en kleinkinderen. 


