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Dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Rikkink 

weduwe van 

Jan Scholten 

Zij werd geboren te Lattrop op 24 juli 1910. Zij 
overleed in het verzorgingshuis "Gerardus Ma
jella" te Denekamp, gesterkt door het Sacrament 
van de Zieken op 12 oktober 1996. Op woens
dag 16 oktober d.a.v. hebben we haar lichaam 
te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te De
nekamp. 

Als oudste van een groot gezin was zij door om
standigheden gedwongen dadelijk na haar 
schooljaren te gaan werken in verschillende boe
rengezinnen; en daar was het altijd hard wer
ken voor een schamel loon. In die tijd heeft ze 
het niet gemakkelijk gehad. 

Op latere leeftijd trouwde ze met weduwnaar Jan 
Schollen te Deurningen; met hem heeft ze vele 
gelukkige huwelijksjaren gekend. 
Door ziekte van Jan werden ze genoodzaakt te 
verhuizen naar een bejaardenwoning te Deur
ningen. Na korte tijd had Jan verpleging nodig 
en zo kwamen ze naar het bejaardenhuis te De
nekamp. Hier overleed Jan in 1981. 
De laatste vijftien jaar van haar leven heeft zij 
doorgebracht in het bejaardenhuis; gewend aan 
het landleven buiten was het leven in haar ka
mertje voor haar niet altijd even gemakkelijk. 
Vandaar ook dat ze graag bezoek ontving van 
de familie, en dan was ze maar druk in de weer 
om toch maar te kunnen bedienen. Vooral haar 
broer Gerard was een grote steun voor haar door 
zijn vele bezoekjes. Ze was een vrouw van groot 
geloof; dikwijls troffen we haar in de kapel, be
zig met haar rozenkrans gebed. Onverwacht is 
zij van ons heengegaan; rustig ingeslapen; stil
letjes weggegaan zoals ze geleefd heeft. 
Moge zij nu de rust en de vrede gevonden heb
ben bij haar Heer, in wie ze zo vast geloofde en 
aan Wie zij haar leven toevertrouwd had . 

Voor uw belangstelling en meeleven bij het over
lijden en bij de uitvaart van Johanna Maria 
Scholten-Rikkink zeggen wij U oprecht dank. 

Fam. Scholten-Rikkink. 


