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Eens komt het weerzien 
in een grenzeloze liefde. 



Dankbare herinnering aan 

Johannes Rudolphus Scholte 

Hij werd geboren 10 oktober 1907 te Nieuw
Schoonebeek. Zijn ja-woord gaf hij aan Anna Aleida 
Schnoing van wie hij sinds 12 december 1980 
weduwnaar was. Uit hun huwelijk werden vier kin
deren geboren. 

Roef werd timmerman en werkte zijn hele leven bij 
dezelfde baas. En ieder kende hem als "timmer-Roef'. 
Een oprecht, eerlijk mens, die waar hij kon helpen 
hielp . Hij heeft al zijn kinderen geholpen en hij 
maakte geen onderscheid wie het was. Zelf leefde hij 
eenvoudig, was tevreden. Roef was een gezellig
heidsmens; humoristisch aangelegd; kon adrem uit de 
hoek komen . Een goede vader, een lieve opa, in we
zen een lieve man, doch zijn gevoelens niet toonde. 

Er zat geen kwaad in; had tegen niemand wat, had 
geen vijanden. Na de dood van zijn vrouw heeft hij 
zijn verdriet moeilijk , maar nooit helem aal verwerkt. 
Hij werd eenzaam; bezocht totdat het niet meer ging, 
haar graf. Als gelovig mens bad hij veel, verlangde er
naar en wist zeker dat er voor hem in de hemel, bij 
zijn Aleid al ee n stoel voor hem klaar stond. 
Dat verdriet en tegelijk verlangen bij elkaar te zijn. 
Met wat anderen deden bemoeide hij zich niet. 
Hij was niet alleen, toch eenzaam. 
En de goede zorg voor hem nam die eenzaamheid 
niet weg. De laatste jaren waren moeili jk. Hij leed aan 
dementie en was zo goed als blind. Hij zei dat het 
hem altijd goed ging, maar leed veel lichamelijke pijn; 
heeft nooit ook maar ergens over geklaagd. 
In augustus 1994 ging hij naar "De Bleerinck", want 
thuis zei hijzelf, kon 't zo niet langer. 
Daar ging zijn toestand snel bergafwaarts. 
Op 26 januari 1995 gaf hij zijn leven terug in de hand 
van zijn Schepper en heeft hij op de stoel plaatsge: 
nomen, die zijn Aleid had klaargezet en waarnaar h1J 
zo had uitgekeken. Na een Eucharistieviering ten af
scheid is hij begraven op het R.K. kerkhof te Erica op 
31 januari 1995. Wij, kinderen en kleinkinderen, zijn 
dankbaar dat hij van ons was. Moge hij, die zoveel on
rust kende, de rust gevonden hebben bij zijn God, in 
wie hij heeft geloofd; op wie hij vertrouwde. 

Het eeuwige licht is nu zijn deel. 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve 
dagen danken 

De kinderen en kleinkinderen 


