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Een uniek mens is van ons heengegaan 
Hij was sterk, maar had geen kracht meer 
Hij had zo'n wil. maar geen macht meer 

Hij was het leven nog lang niet moe, 
Maar zijn lichaam liet verder leven niet toe. 

JOHAN SCHOLTEN 

Het boek van Johan werd gestart op 14 juli 1943 Johan werd 
geboren in De Krim. Hij heeft in ziJn jeugd veel meegemaakt en dit 
waren veelal geen gemakkelijke tijden. Hij werd veel gepest, 
daarom heeft hij al vroeg voor zichzelf moeten leren zorgen. 
Toen hij op 2' Kerstdag 1961 Riet leerde kennen werd zijn leven 
in één klap aangenamer. De keuzes die hij toen maakte hadden 
een duidelijk doel voor ogen. Elke stap die hij nam, nam hij uit 
liefde samen met Riet. 
Op 19 juli 1980 werd zijn leven verrijkt met de geboorte van Karin. 
Met z'n drieën genoten ze van vele vakanties o.a. in Oostenrijk en 
Frankrijk. Samen fietsen en wandelen met een gezellige picknick. 
Wandelen was zijn lust en zijn leven. Hij liep vele kilometers aan 
de zijde van Riet. Zelfs tijdens zijn ziek zijn bleef hij nog vele 
kilometers lopen. Hij was een doorzetter en gaf nooit op. 
Als techneut werkte hij bij Stork en Philips (later Tecnotion). 
Toen Johan in de VUT kwam heeft hij heel bewust gekozen om 
nog te blijven werken. Bij HCNON kon hij heerlijk klussen aan 
alarmsystemen. En ook het werk in de tuin en moestuin was een 
van Johan's grootste hobby's. 
Veel voldoening kreeg hij uit zijn werk bij Maria, waar hij haar hielp 
met allerlei klussen in en om het huis. Liefdevol werd hij door haar 
haar butler genoemd. 

Op 12 juni 2012 werd zijn leven verrijkt met de geboorte van zijn 
kleinzoon, Nick. Lang gaf hij aan zich nog te jong te voelen om opa 
te worden, maar toen Nick eenmaal in zijn armen lag was hij de 
trotste opa die er op aarde rondliep. 
Nadat op 27 december 2012 de diagnose longkanker gesteld werd 
heeft hij samen met Riet een duidelijk pad uitgestippeld. Als eerste 
moest de moestuin weg. Toen het traplopen te zwaar werd hebben 
ze een traplift aangeschaft. Alles wat hij deed had als doel om Riet 
goed achter te laten. 
Hij had, samen met Riet, al plannen gemaakt zodra hij uit het 
ziekenhuis kwam om een scootmobiel aan te schaffen en de 
caravan en auto te verkopen om samen met Riet een leuk, snel 
autootje aan te schaffen voor als hij er niet meer zou zijn. 
Veel van deze plannen liggen nu op de plank. Deze zullen we nu 
zelf moeten uitvoeren, zonder zijn toeziend oog. We zullen hem 
hierbij enorm missen. 

Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen, maar dankbaar 
zijn we dat hem een lange lijdensweg bespaard is gebleven. Na 
een uitstekende verzorging in het ziekenhuis en in het bijzijn van 
zijn dierbaren heeft Johan op 20 mei 2013 om 6.55 uur afscheid 
van ons genomen. 
Hij heeft tot op het laatst zijn eigen pad gevolgd en heeft zelf zijn 
laatste hoofdstuk geschreven. 

We missen je nu al' 

We zullen altijd van je blijven houden. 

Riet, Karin, Vincent en Nick 


