


Gedenk in Uw H. Mis en gebeden de Ziel van Zaliger 

Gera.rdus Johannes Schollen 
Weduwnaar van 

Johanna Maria Lukens 
Hij werd geboren te Beuningen 3 april 1872, na ge• 

sterkt te zijn door de Genademiddelen van de H. Kerk 
overleed hij te Denekamp op 30 oktober 1958 in de 
gezegende ouderdom van ruim 86 jaar en werd begra" 

ven 3 november 1958 op het R,K. Kerkhof aldaar, 

Uitgeput van krachten, in een gelukkige ouderdom 
als waardige bekroning van een arbeidzaam leven, is 
vader van ons heengegaan, ons een voorbeeld nalatend 
van diepe godsdienst2in en trouwe plichtsbetrachting , 
Hij beeft gewerkt en gezwoegd voor de zijnen tot in 
hoge ouderdom. Hij diende d e Heer in de vreugde 
van zijn hart, met een levendig geloof, een onwankel
baar vertrouwen en eenvoudige godsvrucht, Hij zocht 
geen grootheid in de wereld, maar werkte voor zijn 
gezin, zolang hij kon. Wat een zorg heeft hij gedragen 
en wat een werk heeft hij verricht voor zijn kinderen . 
Nooit ontzag hij zichzelf en nooit zocht hij zichzelf. Hij 
vond zijn geluk in vroomheid en stille plichtsbetrachting. 
Hij liet ons na het geluk van een goede en christelijke 
opvoeding en het voorbeeld van zijn eenvoudig en 
deugdzaam leven, Wij danken God, dat Hij ons zulk 
een vader gaf en hem aan ons tot op hoge leeftUd liet 
behouden, een vader io de dagen van onze hulpbehoe
vende jeugd, in tijden van voorspoed en zorgen. 

Barmhartige God, let niet op zijn fouten, maar wees 
hem genadig om de verdiensten van Jezus' kruisdood, 

Beste kinderen, leeft eensgezind onder elkander in 
liefde en vrede en godsdienstzin en vertrouwd op God . 
Blijft voor m~j bidden, vooral gij, mijn priesterzoou, als 
gij dagel~jks het H. Offer opdraagt aan God. Vader 
en moeder wachten u in de hemel. 

Onze Vader - Wees gegroet 

Hij ruste in de vrede van Christus. Amen 

J . Benneker - Koster - Denekamp. 


