
Dankbaar voor a e ~fde en goedhed die WlJ van hem moch
ten ontvanger, de en w11 U mede, dat 1n zijn vertrouwde 
omgeving na een liefdevolle verzorging door zijn kinderen, 
Thuiszorg Hengelo en een vn1wm gster. is overleden. onze 
lieve pa. opa en overgrootvader. 

" Bernardus Johannes Scholten 
weduwnaar van 

Gemtd1na Geertruida Janrnnk 

H11 werd geboren te Gendnngen op 2 1anuan 1905 en ,5 

thuis overleden op 19 septemoer 2000. na eerder te zijn 
voorzien van het Sacrament der Z1e~en. 

We namen afscheid van hem t11dens de euchanstie-vienng 
op vn1dag 22 september in de parochiekerk van de H. 
Blasius te Beckum. waarna we hem bij ma te ruste hebben 
gelegd op de R K. Begraafplaats aldaar. 

Om werk te Vln<len moest pa 111z1n jeugd de streel( waar hij 
was geboren verlaten. De tijden waren met zo best. Zo kwam 
h~ in deze omgeving terecht 
Meestal was net keihard werl<en btJ de boer voor de kost. 
en een klein beet1e geld. 
In deze omgeving leerde hiJ z11n latere vrouw Oma kennen. 
Hij stichtte. samen met haar op een kleine boerden1. een 
gezin van elf kinderen. Om rond te komen bracht hij in de 
beginperiode de melk van de boeren naar de fabriek. Later 
ging hij werken bij de Twentse Kabel tot aan z11n IJ€nsioen. 
zoals veel kle ne boert1es dat deden 
Ondanks het har0e werken maakte htJ toch tiJd vrij voor zijn 
gez n. Op zondagll\Jddag kon hij gerveten van het soe van 

zqn Kinoeren. zoals kastie bal. touwtje spnngän en 1n de 
winter de 115pret 111 de buurt. Een tas met brood werd dan 
door hem gebracht. Langzaam aan gingen de kinderen z11n 
huis verlaten. Zo kregen pa en ma meer t11d om te genieten. 
Zondagmorgen was de wandeling van pa, met z11n trouwe 
viervoeter een vast gegeven. Ook een da91e uit met eén 
van de kinderen was voor hem echt genieten. Het was ech
ter riet alleen maar rozegeur en maneschiJn. Toen ma door 
een hersenbloeding werd getro'fen, moest pa meer dan 
anders •n hu's aanwezig z11n. terv.-.,, hij zo graag buiten was. 
Het plotse!nge overlijden van ma was een riog grotere klap 
voor hem. Ze hadden het zo moo samen. 
Het alleen z11n was voor hem een zware opgave De 
be;aardensoos. gym en het l(aa11e leggen was een ware 
ontspanning voor hem. Zelfs to: op hoge leeftl1d nam h11 
daar aan deel. De dagopvang gaf hem ook nog de nodige 
gezelligeid. Langzamerhand was h11 meer aangewezen op 
intensieve hulp van z1;n kinderen. Z11n gezondheid nam lang
zaam af en het hoefde niet zo nodig meer van hem De 
·aatste maanden was h11 aan bed gekluisterd. In een van de 
laatste we~en was z1in belangste ng, voor een film van 
Huis en Erf. nog erg groot. 
Het afscheid nemen van het leven was voor hem neel 
zwaar. het overh1den kwam als een verlossing 
W11. zijn kinderen, hopen en vertrouwen dat pa en ma weer 
samen z11n. 

Pa bedankt voor alle goede zorgen. 

Allen. die in deze moeihJke maanden met ons hebben mee
geleefd op enige w 1ze. zeggen wi1 bij deze harttliJk dank. 

OeKmde'en 


