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Dankbare h.erinnering aan 

GERHARDA MARIA OLDE SCHOLTENHUIS 

echtgenote van 
Hermannus Helthuis 

Zij werd geboren te Losser 23 april 1903. 
Voorzien van het Sacrament van de Zie
kenzalving is zij overleden te Hengelo 
31 juli 1977. Tijdens de Eucharistieviering 
in de Antoniuskerk te Oldenzaal 4 augus
tus d.a.v. hebben wij afscheid van haar 
genomen en haar begeleid naar het r.k. 
kerkhof aldaar, waar haar de Blijde Op
standing wacht. 
Haar overlijden heeft ons allen pijnlijk ge
troffen . Zij was niet meer in staat afscheid 
van ons te nemen. Na een lang gelukkig 
huwelijk is dat voor vader het meest ver
drietig. Hij heeft haar in alles geholpen 
en bijgestaan. Ze konden niet buiten el
kaar. 
Moeder heeft altijd gesukkeld , zij moest 
enige ernstige operaties ondergaan. 
Ondanks dat alles bleef zij zachtmoedig 
en rustig. Zij cijferde zich weg voor ons. 
Ook was zij bijzonder gesteld op haar vele 
kleinkinderen. Zij zag onze kinderen graag 
om zich heen. Zij was Siny en Bennie erg 
dankbaar, dat zij 1 O jaar lang voor haar en 
vader hebben gezorgd . 

In onze herinnering leeft zij voort als ee :, 
lieve echtgenote ·en bezorgde moeder. 
Zij was evenals Vader een diep gelovig 
katholiek. Zij leerde ons bidden, ging met 
ons naar de kerk. Zij nam deel aan het 
ziekentriduum en ging meerdere keren op 
bedevaart naar Kevelaer en naar Banneux. 
Bij al haar zorgen voor 8 kinderen wist zij 
toch nog tijd te maken voor haar per
soonlijke geloofsverdieping in retraites. 
Zij was een voorbeeld voor ons. 

Wij zijn blij, dat moeder nog alles van ons 
heeft mogen meemaken: ons huwelijk, de 
geboorte en Doop van onze kinderen. 
Daar heeft zij veel vreugde aan beleefd. 
Wij hopen en bidden, dat God haar zal 
belonen voor alles wat zij voor ons heeft 
gedaan en betekend. 
Moge zij leven in de vreugde van de Heer. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens 
haar ziekte en bij haar overlijden zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 

H. Helthuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , augustus 1977 
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