
In gelovige en dankbare herinnering aan 

GERARDUS JOSEPH SCHOL TEN 
sedert 25 mei 1965 echtgenoot ven 

HERMINA BERENDINA TER BRAAK 
Hij werd te Saasveld geboren op 28 meert 1926. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij 
maandag 3 augustus teruggegaan neer zijn Schep
per Op vnjdag 7 augustus d.a.v. heeft on de paro
chiekerk van Saasveld de Plechtige Uitvaartdienst 
plaats gevonden. Wij hebben z!Jn lichaam ter ruste 

gelegd op het kerkhof aldaar In geloof een de 
glorievolle verrijzenis van de doden. 

Op Z1Jn ouderlijk huis in de buurtschap Noordijk, 
waar hij was geboren en getogen, hoopte hU te 
leven en te werken en ook eens te mogen sterven. 
Niet altijd was het even gemakkelijk; vader werkte 
op de boerderij. maar hij was ook melknJder; de 
laatste jaren moest hij zich om gezondheidsredenen 
steeds meer ontzien en tenslotte geheel met dot 
werk ophouden. Zo liep ook b!J hem het leven 
anders dan hij dacht of verwachtte; het was noet 
gemakkelijk, de wo68elvalllgheden telkens aan te 
kunnen en het teleurstellende, het zorgelijke en 
het benauwde te verwerken; door aanwezig te zijn 
voor elkaar probeerden w!J gezamenl!Jk te lnkasse
ren en te verwerken. 
Afleiding en rust vond vader hlerb!J In de verzor
ging van de tuin: het was hem gegund, tot het 
laatste toe bezig te zijn met wat hem vreugde gaf. 
ook tijdens z!Jn ziekte: het kweken van allerlei 
groenten in een broelkasje, om ze daama uit te 
zetten In de tuin. Ook beleefde hij tot het einde de 
weelde van de natuur, waarin hij altijd had geleefd 
en tegelijk ook de weemoed van het naderend af
scheid ven al dit schone. Ook had vader een 
bijzondere aanleg voor techniek; hierdoor vond hU 
altijd weer gelegenheid. van harte behulpzaam te 
zijn voor wie om reparatie met hun landbouwwerk
tuigen bij hem kwamen, en wie zijn hulp nodig had, 

kreeg altijd voorrang Zoals hij ook de bezoeker In 
z:jn huis altijd gastvrij onthaalde, gezellig pratend 
en vertellend en met eerlijke belangstelling luiste
rend 
Hij was erg eenvoudig, hleld van een gewoon leven 
en wilde niet opvallen. Hij was gehecht aan het 
geloof. dat hij op zijn eigen vertrouwde WIJZe 
beleefde: zo was hij een trouwe vereerder van de 
H. Gerardus Ma1ella, zijn beschermheilige; menig· 
maal nam hij deel aan de Gererdus-proceeele In 
Overdinkel. 
Toen vader wist van de werkelijke aard van z1Jn 
ziekte, had hij het bijzonder zwaar, ook hij wilde 
nog zo graag leven. Hij hield zich overeind en 
heeft het kunnen verwerken. Door dit moedig aan
vaarden van het onvermijdelijke, zonder veel woor
den hee't hij zijn omgeving bijzonder gesticht . 
Zonder klagen aanvaardde hij tenslotte hal leven, 
zoals God het gaf. Ook In de angstige maanden 
van zijn laatste ziekte klaagde hij niet. maar bleef 
zijn zorg uitgaan naar de ander: tot het laatste 
ogenblik bleef hij vol belangstelling voor wat er 
om hem heen gebeurde. En toen hij alles voor zich
zelf verwerkt had, gong zijn zorg naar moeder en 
de kinderen , naar ons, opdat wij het ook zouden 
verwerken om verder te leven. In zijn leven heeft 
vader nooit naar het gemakkelijke gezocht, meer 
naar het goede; voor verdriet en pijn en strijd is 
hii niet gespaard gebleven In het leven. 
Moge vader nu leven bij God, (de Algoede,) In 
eeuwige vrede. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

H. B. Scholten·ter Braak en de kinderen, danken U 
oprecht voor uw medeleven tijdens ziekte, over· 
lijden en de begrafenis van mijn dierbare man en 
onze goede vader. 


