
In dankbare herinnering aan 

MINA GEZINA MAAS 

weduwe van 

Gerhardus Johannes olde Scholtenhuis 

Zij werd geboren op 7 augustus 1902 te 
Losser en overleed plotseling op 26 de
cember 1979 te Oldenzaal. Op 29 decem
ber hebben we afscheid van haar geno
men tijdens een Eucharistieviering in de 
Plechelmusbasiliek en hebben we haar 
daarna te ruste gelegd op het kerkhof te 
Oldenzaal in de hoop op de Verrijzenis. 

Afscheid nemen van een moeder doet 
altijd pijn, maar toch overheerst bij ons 
een gevoel van dankbaarheid , dat wij moe
der zo lang en zo gezond van geest in 
ons midden mochten hebben. 
In een gelukkig huwel ij k - lief en leed 
delend met vader - werden hun vier kin
deren geboren en mocht zij zelf zich nog 
eens weer verheugen in dertien klein
kinderen , van wie zij veel hield en die zij 
graag om zich heen zag. 
Wanneer wij aan moeder terug denken dan 
zien we haar in herinnering voor ons als 
een persoon met een prettig en blij karak
ter, die qraag mee deed in de kring van 
de kinderen en van de familie en die zelf 
ook in gastvrijheid graag meedeelde met 
anderen. 
Zelfstandig en doortastend van aard waar
deerde zij het, dat zij op zichzelf kon blij-

ven wonen en was zij blij , dat zij het nu 
- bij vroeger vergeleken - materieel zo 
bijzonder goed had . 
Daarbij had het geloof en de kerk een 
werkelijke plaats in haar leven en had ze 
begrip voor de nieuwe tijd , waarvoor ze zo 
goed mogelijk probeerde open te staan . 
Wel plotseling , maar niet verrast, want ze 
besefte goed dat dit haar kon overkomen , 
is ze moedig de eeuwigheid ingegaan in 
vertrouwen , dat de Heer tot haar zou zeg
gen: Goede en trouwe dienares, in uw le
ven zijt gij goed en vrijgevig geweest, kom 
nu binnen in de vreugde van uw Heer. 
Kinderen , kleinkinderen , familie en ken
nissen, allen bedankt voor jullie liefde en 
zorg in al die jaren aan mij besteed. God 
zegene jullie allen . 
Moeder en oma, leet in vrede bij God. 

Voor de vele blijken van medeleven bij 
het zo plotseling overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma, betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, december 1979 


