
Ter dankbare herinnering aan 

PASTOOR 

JOANNES JOSEPH SCHOLTE S.C.J. 



Hij werd geboren te Losser (0) op 6 maart 
1915 , hij legde zijn geloften af op 8 septem
be r 1937 en werd priester gewijd op 18 juli 
1943. Eerst vele jaren werkzaam in de ziel
zorg te Rotterdam en Bergen op Zoom , werd 
hij op 1 oktober 1956 benoemd tot pastoor 
van de parochie H . Johannes, de evangelist 
te Elsendorp. Na een slepende ziekte overleed 

hij op 23 oktober 1972. 
Op 27 oktober hebben wij afscheid van hem 

genomen in de parochiekerk. 

Het pijnlijke moment, waarop hij van de dokter 
de bevestiging kreeg van het angstig vermoe
den, waarin hij al geruime tijd onuitgesproken 
leefde was voor hem de radicale wending 
in zijn priesterleven. 
Als man in de kracht van zijn leven werd hij 
bewust met zijn dood geconfronteerd. 
Hierin heeft hij het geloof beleefd , dat hij 
steeds in zijn prediking had voorgehouden. 
Dit bericht heeft zijn parochianen diep ge
schokt, omdat zij zo vertrouwd waren met hun 
levenskracht ige , blijmoedige pastoor, die 
vreugde schiep in hun gezinnen als hij hun 
welkome bezoeker was , die meeleefde in hun 
zorgen en verdriet en die met hen meedacht 
in deze moeilijke tijd. 
Met al zijn rijke creativiteit heeft hij 'n liturgie 
gebracht, die overeenstemde met de waardig
heid van het Godshuis, dat door zijn inspan
nende arbeid daar staat als het natuurlijk 
centrum van het nieuwe dorp dat tijdens zijn 
pastoraat gegroeid is. 
Door het apostolaat van de weg heeft hij de 
weggebruikers ' n christelijke verantwoorde
lijkheids besef ingescherpt ten opzichte van 
de evenmens als hij hun voertuig zegende 
onder aanroeping van de H. Christoffel. 
Geen tijd of uur kwam hem daarbij ongelegen . 
Wij allen , familie, medebroeders en parochi
anen blijven hem dankbaar gedenken in ons 
gebed : in gelovig vertrouwen op het woord 
van de verrezen Heer, Die zegt: ,,Vrees niet. 
Ik ben het, DE EERSTE EN DE LAATSTE, 
de Levende" . (Ap : 1. 17) 

Voor de vele blijken van deelneming, betoond 
bij het overlijden en begrafenis van pastoor 
J. J. Scholte S .C.J. zeggen wij onze wel
gemeende dank . 

familie Scholte 
Congregatie S.C.J. 
Huisgenote 
Kerkbestuur 


