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In de vrede van Christus is gesto r ve n 

JOHANNES HENDRl!KUS sc•'OLTEN 
echtgenoot van 

Wilhelmina, Groothold 
Hij we rd geboren te \Negd•am 11 · februari 
1882 . Gesterkt door h<>t H. Sacrament der 
zieken in het r. k. ziekunhuis te Delden ging 
hij 10 maart 1963 over tot het eeuwig leven. 
Zijn lichaam wac ht de dag van de Verr ijIG•nis 
op het r. k. kerkh of te Wegdam, waar nij 

14 maa rt 1963 werd beg i:._avc n. 

Hij hf!eft in zijn le ve n waar gemaakt wa t er 
ges r: l·1reve'l :;taat in het Evange lie : ,,De mens 
le,:!ft niet van brood a lleen, doch va n ieder 
woord dat komt uit de mond van God''. Zijn 
gelOof was eenvoudig , z ijn vroomheid zonder 
vertoon, zijn werkij ve r onvermoeid : Zo leefde 
hij - vol eerbied vo.ó r Gods geboden, voo ral 
voor dat Van de li lfde. Door woord en voor
beeld heeft hij dit a ,rn de zijnen voo rgehou
den. Zo hebben w ij h(~m gek'end als een diep
gelovige vader, steeds opgewekt en vo l zore• 
voor zijn vrouw ·en zijn kinderen. Zacht er-> 
ka lm is h i} gestorven . 

Wij bidden de a lm ac htige God, dat hij aan 
vade- het he il ma g sc henken dat Christus 
voor c-ns heeft bereid door Zijn Dood ~n 
VerrijzE:nis. 

Li eve vrouw en kinderen, en alle n die mij 
dierbaar w ..1 art, ve •-geet mij niet in uw ge
beden. Draagt zo rq voor e lkètar met liefde 
e n geduld. Ik za l U gedenke n bi j de troo n 
van God, waar '{ u ee n.s ho op weer te zien . 

Hij .·t1 s~e in vred~. 


