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Wij houden hem dankbaar in herinnering 

Leo olde Scholtenhuis 

sinds 17 december 1976 gehuwd met 
Lenie Ouwejan 

vader van Annabel 

Hij werd geboren in Berghuizen in de 
gemeente Losser op 2 januari 1933. 

Op 22 maart 1996 is hij overleden in het zieken
huis te Enschede. Na de Eucharistieviering op 

27 maart hebben wij hem te ruste gelegd op het 
kerkhof te Rossum. 

Na zijn jeugd in Oldenzaal werd hij door zijn 
werkzaamheden naar Amsterdam geroepen. 
Daar leerde hij zijn vrouw kennen. Tijdens de ve
le jaren dat zij in Amsterdam en Badhoevedorp 
woonden, werden de vakanties toch vaak in zo
merhuisjes in het mooie Twente doorgebracht. 
Vijf jaar geleden verhuisde het gezin naar 
Rossum waar zij een huis kochten. Met de in
richting van huis en tuin gingen de eerste twee 
jaren voorbij. 

Het gezin leek gevestigd en iedereen genoot van 
de nieuwe omgeving. Ruim 2 jaar geleden kon
digde zich echter een ernstige ziekte aan. Deze 
tegenslag werd met grote moed en nuchterheid 
verwerkt. Om toch een zo normaal mogelijk le
ven te kunnen blijven leiden, werd hij chauffeur 
op de buurtbus. 
Na enige tijd was dat niet meer mogelijk en werd 
zijn kring kleiner. Tijdens de lange winter 1995-
1996 kwam hij niet meer buiten de deur en heeft 
hij in stilte en met veel pijn de dagen moeten 
doorbrengen. Ondanks dat, had. hij veel zorg 
voor zijn gezin en wilde hij dat zijn vrouw haar 
baan bleef behouden omdat het anders voor 
haar wei eens te zwaar kon worden de moeilijke 
tijden door te komen. Op 11 maart werd de ziek
te erger. Lenie bracht haar man naar het zieken
huis, waar hij dinsdagavond 12 maart in het bij
zijn van zijn naaste familie werd bediend. 
Donderdagavond 14 maart nam hij op vredige 
en rustige wijze afscheid van zijn familie. 
De dag daarop stierf hij met Lenie aan zijn zijde. 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden blijven wij u dankbaar. 

Lenie olde Scholtenhuis - Ouwejan 
Annabel 
Thijstraat 2 7596 KL Rossum 

27 maart 1996 


