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-Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Marinus Schollen 

sinds 22 juni 1937 gehuwd met 

Johanna Hendrika van Mast 

geboren te Buurse op 4 mei 1905 en 
voorzien van het Sacrament van de Zie
ken, aldaar overleden op zaterdag 28 
juli 1984. Op woensdagmorgen 1 augus
tus namen wij in de viering van de H. Eu
charistie afscheid van zijn zichtbare 
aanwezigheid in ons midden . Zijn lich 
aam legden wij te rusten op het R. K. 
ke rkhof te Buurse. 

Heel zijn leven heeft zi ch afgespeeld 
hier in Buurse. Samen met zijn vrouw 
bouwde hij de boerderij en een groot 
gezin op. Daarnaast was er nog plaats 
om gedurende 10 jaar de zorg voor een 
neef en een nicht op zich te nemen. Hij 
was de zorgzame vader temidden van 
deze schare , een mens om van te hou
den. Hij heeft als timmerman, als land
bouwer op een klein bedrijf en als wer
ker aan de Provi nc iale Waterstaat ge
werkt. En dat werken op zijn bedrijf heeft 
hij volgehouden totdat het gereedschap 
hem bijna uit handen viel. 
Hij was een man met een groot, diep ge
loof. In zijn gebed heeft hij met God zi jn 

moeilijkheden, kruizen en het plotselinge 
overlijden van zijn jongste zoon, Corrie, 
verwerkt. Aan 'zijn omgeving vertrouwde 
hij weinig toe van wat er leefde in zijn 
binnenste, speciaa l van leed, ziekte en 
pijn . Juist toen leed en dodelijke ziekte 
hem troffen, zocht hij meer dan anders 
nog zijn steun in het gebed en was , als 
hij kon, ook door de week in de H. Mis 
aanwezig . 
Wij zagen allen dat dit leven afliep. Alle 
kinderen waren rond hem verenigd toen 
hij op zaterdagmiddag 21 juli het Sacra
ment van de Zieken ontving. Precies een 
week later nam dit leven temidden van 
allen een einde. 
Kinderen en kleinkinderen , bewaart 'de 
band met moeder en met elkaar. Weest 
elkander zo tot steun. Moeder, Tonny 
en jullie allen, dank voor jullie zorg en 
aanwezigheid , dank voor jullie liefde. 
Blijft mij al len gedenken in Uw gebeden. 

Wij danken U al len, die voor ons een 
steun waren tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn man, vader en 
opa. 

Fam. Schollen 


