


Wilt in uw gebeden gedenken 
SUZANNA ANTONIA SCHOLTEN 

echtgenote van Gerardus Johannes Hofste 
Zij werd geboren te Borne 27 september 1902 
en na gesterkt te zijn door het sacrament der 
zieken, overleed zij rustig en kalm in het Ver
pleegtehuis Sint Elisabeth te Delden op 21 april 

1971 en we legden haar te ruste op het 
r. k. kerkhof te Hengelo o. 24 april d .a .v. 

In de 68 jaar van haar leven heeft moeder al 
haar krachten ingezet. Ziekte heeft zij bijna 
niet gekend. Dankbaar en vol toew ijding heeft 
moeder zich met vader gegeven aan haar grote 
gezin in de veertig jaren van hun huwelijk . Lief 
en leed heeft zij samen met vader gedeeld. 
Het was lang geen gemakkelijke taak, acht 
kinderen op te voeden en voor te gaan, maar 
haar liefde en moederlijke zorg was groot. 
Zo leeft zij voort, nu zij niet meer bij ons is . 
Haar kinderen en kleinkinderen kennen haar als 
een zorgvolle en liefdevol mens . 
Toen zij overvallen werd door een ziekte die 
haar lichamelijke krachten verlamde , was dit 
een zwaar kruis voor haar, die altijd kon wer
ken. Het moet juist haar sterke geloof geweest 
zijn die haar in staat stelde dit leed te dragen 
en te verwerken. Toen zij het sacrament der 
zieken had ontvangen, sprak zij de mooie woor
den: ,.Geloof doet veel 11

• Toen was zij rustig 
en kalm en toen heeft zij haar leven neerge
legd in de Handen van haar Heer en God, die 
zij kende, als een Vader, die werkzaam met 
ons bezig is . 
Zo bidden we nu voor moeder en gedenken 
haar leven dankbaar . 
Mijn beste man, dank voor al uw goede zorgen , 
ook in de 3 maanden van mijn ziek-zijn. We 
blijven in geloof verbonden. 
Mijn beste kinderen en kleinkinderen, en mijn 
zoon thuis, leeft gelukkig en blijmoedig, weest 
elkaar en vader tot steun. 
Beste familie en kennissen, gedenkt haar in 
uw gebeden . 


