
Dankbaar gedenken wij 

Gertrudis Jozefina Gesina Scholte - Lussing 
Truus 

sinds 25 maart 1980 weduwe van 
Hendrikus Johannes Gerardus Scholte 

Geboren 15 april 1918 te Losser. CNer1eden op 13 april 2001 
(Goede Vrijdag) te Oldenzaal op de leeftijd van 82 jaar. Na de 
Eucharistieviering in de parochiekerk H. Antonius van Padua is 
haar lichaam op 18 apnl 2001 gecremeerd in het crematonum 
te Usselo. 

Moeder was de oudste van elf kinderen. Na de lagere school 
ging ze naar de zusters in Schijndel om voor onderwijzeres te 
studeren. Maar het liep anders. Thuis was ze harder nodig. 
Via de wandelsport leerde ze vader kennen. Op 21 februari 
1944 zijn ze getrouwd. Het waren barre tijden, maar samen 
hebben ze het aangedurfd. Moeder was de spil van ons gezin. 
Ze wist een fijne sfeer te scheppen en was erg gastvrij. Niets 
was haar teveel. Ze stond midden in het leven en had een warme 
belangstelling voor iedereen in haar omgeving. In het 
aannemersbedrijf van vader had ze een actieve rol. Ze was 
vaders steun en toeverlaat. Voor de kleinkinderen was ze een 
oma om te zoenen. Wat ze met hen deed, is teveel om op te 
noemen. Pretparken en de stad in, niets was haar te gek. Ze 
keek altijd met veel plezier uit naar de jaarlijkse reünie met 
haar broers en zussen In het vakantiehuisje in Bergentheim, 
door vader gebouwd, brachten ze talrijke weekenden met 

veel gezelligheid door. Als gelovige vrouw verrichtte ze veel 
vrijwilligerswerk voor de Antoniusparochie, zoals de 
Ecclesiagroep en de welkomstcommissie. In 1996 werd ze 
door het Koningin Wilhelmina Fonds onderscheiden met de 
Zilveren Krab voor het 25 jaar verzorgen van de collectes in 
Oldenzaal. Daarnaast verzorgde ze tientallen jaren de plaat
selijke collectes van het Reumafonds. Haar grote hobby was 
de kegelclub Nul of Nég'n. Tot aan haar hartaanval in oktober 
1999 ging ze daar elke week met veel plezier naar toe. Als 
gevolg van deze hartaanval namen haar krachten af 'Wat1am
mer dat me dit is overkomen", zei ze vaa~. Alle hulp, die haar 
werd geboden door de Thuiszorg en haar dochter Els, aan
vaardde ze met heel veel dank. Alles wat om haar heen ge
beurde vond ze prima. Ze wou niemand tot last zijn Helaas 
heeft ze maar twee weken kunnen genieten van haar nieuwe 
plek in de Mariahof waar ze zich net begon thuis te voelen 

Met diep respect en bewondering zullen we aan haar blijven 
denken. 

Nooit vragend, nooit klagend 
altijd alles voor zichzelf dragend 

zo was zij 
zo zullen wij haar in onze gedachten houden 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij moch
ten ondervinden na het overlijden van onze moeder en oma, 
zeggen we u hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkind 


