
'n Dankbare herinnerinq aan 

GERARDUS BERNARDUS SCHOL TEN 

echtgenoot van 

Gezina Maria Antonia Oude Egberink 

Hij is geboren op 20 augustus 1915 in Saas
\eld. Na een zeer werkzaam leven is hij vrij 
plotseling overleden op 13 september 1983. 
~ij hebben afscheid van hem genomen 
t!)dens een H. Eucharistieviering in zijn 
parochiekerl\ te Lattrop waarna we hem 
begraven hebben op het kerkhof aldaar. 

Jezus heeft gezegd • Wie in Mij gelooft. 
zal eeuwig leven hebben·. Geloven was 
voor vader niet alleen kennis. geloven was 
voor hem de Blijde Boodschap van de Heer 
omzetten in daden. 
Hij heeft daadwerkelUk meegeholpen aan 
de bewoonbaarheid van deze wereld: hele
maal op zijn manier. met zijn talenten en 
mogel11kheden. Hij heefr het gedaan 5amen 
met zijn vrouw thuis in het gezin. hij heeft 
her gedaan op school. overal waar mensen 
een beroep op hem deden. 
Vader was .meester· in hart en nieren. 
Niets was hem te veel als het ging om de 
vorming van jonge mensen. Hij had een 
buitengewone liefde voor de natuur en wist 
dit ook over te brengen op de verschillende 
landbouwcursussen die hij gaf 

De natuurrijke omgeving van Lattrop kende 
hij op zijn duim Samen er op uitrrekken 
was zijn. lust en zijn leven. Hij aenoot op 
die n:iam_er van Gods Schepping, ging er 
voomchting en met eerbied mee om· ook 
dat is geloven. ' 
Het is jammer dat vader maar zo'n korte 
tijd van zijn pensioen mocht genieren. dat 
hem weinig rijd gegeven is om met zijn 
kleinkinderen te verkeren 
Gelukkig bewaren wiJ de fl1ne herinnerin
gen aan zijn zorgzaam en vruchtbaar leven. 
Dat geeft ons troost en durf om verder te 
gaan. Wij bevelen vader aan biJ de Heer 
van alle leven. zeker ook van het eeuwige 
leven. Misschien mogen we met de woorden 
van Maria. voor wie vader n bijzondere ver
ering had. zeggen: .uw wil geschiede". 
Wi1 weten. als gelovige christenen. dat vader 
gelukkig is. in dat geloof vinden wij onze 
kracht. 

Voor uw blijken van deelneming bij het 
overlijden van mijn lieve man. onze vader 
en opa. betuigen wij u onze oprechte dank. 

G. M. A. Scholten-Oude Egberlnk 
kinderen en kleinkinderen 

Lattrop. 16 september 1983 


