


in vrome nagedachtenis aan 

MARIA GEZINA ANTON IA SCHOL TEN 

Zij werd geboren 16 april 1907 te Dene
kamp. Voorzien van 't Sacrament der Zie
ken overleed zij 10 december 1978 te De
nekamp. Haar gestorven lichaam hebben 
wij 14 december d.a.v. te ruste gelegd in 
het parochieel kerkhof aldaar. 

Het woord vrouw omsluit een wijde wereld van toe
wijding liefde en zorg . Zo hebben ook wij Marie al
tijd gekend: Iemand die zeer nauwgezet en tot 't ui
terste haar taak en plichten vervulde. En na haar da
gelijks werk thu is , heeft zij zich jarenlang ingezet 
voor diverse parochiële aktivi teiten als Mariacongre
gatie en pauselijke missiewerken, de parochie is en 
blijft haar daarvoor dankbaar. 
Toen een verradelijke ziekte haar aangreep en haar 
aardse leven ernstig bedr!igde, had zij 't daarbij vaak 
moeilijk, maar ge leidelijk aan wist zij berusting te vin 
den . Haar zeer diep geloof in God en trouw aan de 
kerk werden nu de bronnen die haar de kracht gaven 
om in gelovig vertrouwen zi ch volledig aan God over 
te geven . 
En toen de Heer kwam, heeft Hij zijn dienares be
sl ist niet onvoorbereid aangetroffen : Haar lamp was 
volop brandend in het Licht van een vurig geloof 
en vertrouwen. En in haar laatste levensuren was 
de naam van de Moeder des Heren, Maria telkens 
op haar lippen en dus in haar gedachten en hart . 
Wij hebben dan ook de gelovige zekerheid dat God 
haar door de ver lossende Kracht van Jezus en on
der de schut se van Moeder Mar ia in Z ijn Hemel 
heeft opgenomen . Haar aar dse pelgri mstocht is vol 
bracht , de laatste Advent heeft zij doorleefd en de 
geboorte naar ons aller uiteindel ijke doel is voltoo id . 
D it alles moge ons tot troost en sterkte zijn bij de 

droefhe id om haar heengaan van hier , er is 'n lege 
plaats gevallen in onze fam il iekring en ondanks dit 
pijnlijke verlies zu llen w ij verder moeten in dit 
aardse leve-n. Echter van uit ons aller ge loof, weten 
w ij dat haar heengaan niet al leen maar een verlies 
is, w ij w et en ook dat z ij haar eindbestemm ing heeft 
gevonden , bij God, waar wij ééns allen weer sa men 
zullen z ijn in een onbreekbaar en volmaakt ge luk. 
Mijne geliefden en dier baren, weest hartelijk be
dankt voor alle liefde en zorg d ie ik van jullie tot 
het einde t oe mocht onderv inden , j ull ie hebben mij 
het ster ven verl icht om tot het Leven te komen . 
Wij die haar kenden en lief hadden bi dden: Moeder 
Mar ia. breng Mar ie naar het Leven bij uw Zoon. 
Amen. 

Voor uw deelneming. ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde zuster, schoonzuster en tante be
tuigen wij u onze hartelijke dank. 

Denekamp, december 1978 
Vledderstraat 8 

Familie Scholren 


