


t Ter nagedachtenis aan 

JOHANNES HENDRIKUS 
SCHOL TEN 
echtgenoot van 
Anna Gerridina ter Huurne 

Hij werd geboren op 17 november 1891 in 
Buurse. Op 27 oktober 1979 overleed hij ge
heel onverwacht op het erf van de boerderij 
" De Hagboer", waar hij meer dan 61 jaar had 
gewoond met zi jn gezin. Hij werd nog voor
zien van het H. Oliesel. Op woensdag 31 
oktober 1979 werd afscheid van hem genomen 
tijdens de uitvaart in de parochiekerk van 
Buurse. Daarna werd hij aldaar begraven op 
het r.k. kerkhof. 

Vader en opa Schollen werd verrast door de 
dood ·terwijl hij gewoon bezig was met zijn 
dagelijkse karweitjes. Niemand had iets aan 
hem gemerkt en ineens was hij er niet meer. 
Dat kwam hard aan voor zijn vrouw, zij n 
kinderen en kleinkinderen en voor allen die 
hem dierbaar waren. 

Hij had altijd zijn volle inzet gegeven bij het 
werk en tot op zijn hoge leeftijd leefde hij 
intens mee met alles op de boerderij. Naar 
zijn raad werd nog graag geluisterd en hij
zelf vond het fijn dat hij nog nodig was. 

Maar bovenal ging zijn belangstelling en 
meeleven uit naar de kleinkinderen . Hij volg 
de allen met grote aandacht en met zorg. 

Wij zijn dankbaar dat vader en opa Schollen 
zo ' n lang en goed leven mocht hebben met 
moeder en oma. Voor haar vooral is zijn 
plotseling sterven een groot verlies . 

Een eeuwen-oud gebed begint met deze woor
den: .,Mijn herder is de Heer, het zal mij 
nooit aan iets ontbreken ." Dat zal vader en 
opa Scho llen wel eens gehoord hebben in de 
kerk en het moet hem wel getroffen hebben. 
Want hijzelf was ooit een herder en hij hield 
van schapen. Wij bidden nu dat hem werke
lijk niets meer ontbreekt . Dat hij als beloning 
voor alles wat hij voor ons gedaan heeft voor 
altijd gelukkig mag zijn. 

Dat hij moge ru sten in vrede. 

Voor de vele blijken van deelneming bij het 
overlijden van onze lieve man , vader, groot
en overgrootvader zeggen wij u hartelijk dank. 

Fam . SCHOL TEN 


