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Dankbaar gedenken wij 

JOHAN BERNARD SCHOLTEN 

weduwnaar van 
Christina Gesina Lenfert 

Hij werd geboren op 29 augustus 1919 te Deurnin
gen en groeide op in een gezin van 4 kinderen. Hij 
trad in het huwelijk met Christina Gesina Lenfert op 
2 juni 1953. Zij schonken het leven aan 7 kinderen. 
Hij overleed in het ziekenhuis te Hengelo op donder
dag 26 mei 1994 na gesterkt te zijn door het sacra
ment van de zieken. Vanuit de parochiekerk hebben 
we hem te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 

Saasveld op 30 mei. 

Al op 15-jarige leeftijd werd pa geconfronteerd met 
het overlijden van zijn vader. Samen met zijn 
moeder en de andere kinderen kregen ze de verant
woordelijkheid voor de boerderij. Toen hij 33 jaar 
was vertrok hij naar Saasveld. Daar werkte hij met 
hart en ziel op de boerderij en door zijn inzet en kracht 
groeide de boerderij uit tot een modern bedrijf. Het 
was zijn lust en zijn leven; daar genoot hij van de 
natuur en de dieren. Toen hij ouder werd kon hij toch 
vrij gemakkelijk moderniseringen op zijn bedrijf aan
vaarden en de verantwoordelijkheid overdragen aan 
zijn zoon. 

Pa werd in zijn leven veel geconfronteerd met ziek
te . Zijn vrouw overleed na een langdurig ziektepro
ces op 67-jarige leeftijd. Hij heeft haar met veel zorg 

en liefde gesteund. Zijn grootste verdriet was het 
verlies van zijn zoon Johan, die al op 31-jarige 
leeftijd overleed. Dit was een zwaar verlies dat hij 
moeilijk kon aanvaarden. 

Pa was een markante persoonlijkheid die zich 
kenmerkte door veel rust en wijsheid. Hij was recht 
door zee en wekte vertrouwen bij andere mensen. Het 
gezelschap van anderen stelde hij erg op prijs en door 
zijn open instelling en brede interesse was hij erg 
geliefd. Zijn bijzondere uitspraken blijven in onze 
herinnering. Zo zei hij altijd: "Waar je ook naar 
toegaat en wat je ook doet, je komt altijd op het 
gewone weer uit. 

Het laatste half jaar van zijn leven kenmerkte zich 
door zijn ziekte, waar hij anderen niet mee lastig wilde 
vallen. Tot aan het einde bleef hij optimistisch en 
rustig. En al was zijn sterven vrij plotseling, de 
manier waarop hij in het leven stond blijft voor ons 
een krachtbron om mee door te gaan. Ook de bood
schap die hij van zijn moeder meekreeg heeft hij weer 
aan ons doorgegeven: "Beste kinderen, leef eens
gezind met elkaar en laat je niet ontmoedigen 
wanneer het leven soms hard en zwaar wordt. Bid 
tot Hem die mij vertroostte en ook jullie zal troosten. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na zijn over
lijden zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Mei 1994 
Langedijk 2, Saasveld 


