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In dankbare nagedachtenis aan 

Johanna Maria Suzanna Scholten - Hofsté 

weduwe van 

Johannes Cornelis Antonius Scholten 

Ze werd geboren in Losser 15 augustus 1908. 
Ze werd de laatste drie jaren van haar leven ver
pleegd in Zorgcentrum Varsseveld. Op 22 maart 
1998 overleed zij in alle rust. We hebben haar op 
26 maart 1998 begeleid naar het kerkhof van de 
St. Antoniusparochie in Ulft. 

Moeder gaf ons vele waarden 
dicht bij de natuur 
wars van opsmuk en van status 
eigenzinnig, puur. 

Moeders mening was vaak stellend 
onontkoombaar, niet omheen 
overtuigend, weinig woorden 
lieten ons zo vrij, alleen. 

Zo gaf zij ons normen mee 
maar wij bleven vrij 
en ontsporing, zonder wrok 
accepteerde zij . 

Moeder had een sterk karakter 
ogenschijnlijk niet centraal 
en al gaf ze ons véél ruimte 
spreken wij veelal háár taal. 

Moeder was van vele tijden 
maar ze paste zich steeds aan 
met gemak en evenwichtig 
" 't zal vanzelf weer overgaan". 

Ondanks crises, vele zorgen 
altijd dienstbaar en gastvrij 
rustig , nuchter, onzelfzuchtig 
en trotserend elk getij . 

Toch ook tijd om veel te lezen 
om te woelen in de grond 
al het andere kon dan wachten 
zolang zij dat nodig vond . 

Moeder voer haar eigen koers 
solitair en geen vertoon 
trots en zeker niet opvallend 
was ze er voor ons gewoon. 

Moeder gaf ons samenhang 
door getijden heen 
zelfs toen ze dat niet meer wist 
hield ze ons bijeen. 

Veel is ongezegd gebleven 
vele vragen niet gesteld 
maar ook dát is deel van 't leven 
nu haar dagen zijn geteld. 

Moeder is nu uit de tijd 
in 't eindeloos geluk verheven 
met Pa en Mieke nu tesaam 
haar geest blijft bij ons leven. 

Voor al uw blijken van medeleven bij het overlijden 
van ons moeder en oma, willen we u heel hartelijk 
bedanken. 
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de men
sen van Zorgcentrum Varsseveld, waar moeder de 
laatste jaren van haar leven op een zeer liefdevol
le wijze is verpleegd. 

Familie Schollen 

Ulft, 26 maart 1998. 


