


Al hoorde ik eerder 
van de weg die elk moet gaan 
onvermijdelijk; 
gisteren had ik niet gedacht 
dat het vandaag al zou zijn 

In dankbare herinnering aan 

Willy Scholten 

echtgenoot van Hermien Bruins 

Willy werd geboren in Beckum op 17 augustus 
1945 en overleed thuis op 12 januari 2005. Na 
de uitvaart in de H. Blasiuskerk hebben we hem 
ten ruste gelegd op de begraafplaats te Beckum. 

Willy groeide op in een groot boerengezin. Na 
de lagere school was het voor Willy al snel dui
delijk welk beroep hij wilde uitoefenen. Het 
liefst boer, maar aangezien zijn broer Jan boer 
werd ging Willy na de landbouwschool werk 
zoeken wat met het boerenbedrijf te maken had. 

Na de dood van Jan nam Willy het bedrijf over 
en niet lang daarna leerde hij Hermien kennen 
met wie hij in december 1979 trouwde. Er volg
den goede jaren samen met Hermien en hun 
zoons Berry, Richard en Ruud. Ze waren alles 
voor hem. In zijn vrije tijd voetbalde Willy 
graag. Eerst bij TVO en later bij Stepelo. 

Eind 1993 kreeg Willy hartklachten waaraan hij 
begin 1994 werd geopereerd. Lange tijd heeft 
Willy zich heel goed gevoeld, maar in 2000 
kreeg hij weer klachten. Ondanks dat probeerde 
hij samen met zijn gezin er het beste van te 
maken. 

De laatste jaren deed Willy het wat kalmer aan, 
maar het werk op de trekker liet hij zich niet 
ontnemen. Het was zijn lust en zijn leven. 
Daarnaast ging Willy graag met de scooter erop 
uit naar familie en buren om een beetje bij te 
praten. Daar genoot Willy van . Net als van het 
kaarten op de vrijdagavond. 

Op 12 januari is Willy en onze papa plotseling 
van ons heengegaan. Wij kunnen het nog niet 
bevatten. 

Lieve Willy en papa: bedankt voor alles. 
In ons hart blijf je altijd bij ons. 

Langs deze weg willen wij U hartelijk dank
zeggen voor al uw medeleven en belangstelling 
voor en na het overlijden van mijn lieve man en 
papa. 

Hermien, Berry, Richard en Ruud Scholten 


