


Ter dankbare herinnering aan 

= = Johanna Hendrika 
van Mast 
weduwe van 
Bernardus Marinus Schollen 

Geboren te Buurse 22 april 1911 en voorzien 
van het sacrament van de zieken in de Heer 
overleden in ziekenhuis " de Stadsmaten " te 
Enschede op 28 mei 1989. Na de eucharistie
viering in de parochiekerk van Maria Praesen
tatie hebben we haar lichaam op 1 juni d.a.v. 
ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Buurse. 

Als oudste uit een groot gezin leerde ze al 
vroeg stevig aanpakken. En dat harde werken 
heeft haar leven getekend. 

Maar ook kon ze sterk meeleven met anderen: 
in hun gezin was ook nog . p·laats voor de 
jonge kinderen van haar zwager, toen hun 
ouders al vroeg overleden waren. En de 
eerste christenplicht: het bezoeken van zieke 
broers of zusters woog bij haar zeer zwaar. 
Daar werd steeds tijd voor gemaakt. 

Een zware slag was het dodelijk ongeluk van 
hun zoon Corrie, en dat terwijl vader al ziek 
was en een half jaar ,later overleed. 
Voor enke le jaren kwam de eerste aanval van 
haar ziekte. Het was een zwaar kruis dat zij 
hulpbehoevend werd , dat haar ledematen niet 

meer wilden gehoorzamen. Met haar laatste 
verjaardag kwam een nieuwe aanval : ver
staanbaar spreken ging niet meer en dan 
begon ze te huilen. Zo zijn de laatste 
weken in het ziekenhuis verstreken. Temidden 
van haar kinderen kwam zondagmorgen het 
einde als een verlossing. 

Ze is heengegaan naar de Heer die ze steeds 
trouw gediend heeft. Zij heeft zeker het woord 
van de Heer mogen horen; ,,Ik was ziek en 
gij hebt mij bezocht. Ontvang het rijk dat 
voor u gereed is vanaf de grondvesting der 
wereld. " 

,,Dank kinderen voor jullie liefde, jull ie zorg. 
Blijft ook in de toekomst elkander trouw. 
Dank ook aan allen die in het ziekenhuis zo 
t rouw mij hebben verzorgd. Nu zal ik weer 
verenigd zij n met vader en met Corrie. Tot 
weerziens in de hemel". 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de 
ziekte en bij het overlijden van moeder en 
oma zeggen wij u van harte dan~ 

Kinderen en kleinkinderen 


