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Dankbaar gedenken wij 

GERHARDUS ANTONIUS SCHOLTEN 
Hij werd geboren op 30 oktober 1922 te Deurningen en 
overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in 
het ziekenhuis te Enschede op 14 december 1992. 
We hebben afscheid van hem genomen op 18 december 
1992 tijdens een Eucharistieviering in de 
Plechelmuskerk te Deurningen, waarna we hem te ruste 
hebben gelegd op het parochiêle kerkhof aldaar. 

Geboren te Deurningen groeide Gerard op als jongste 
van 4 kinderen op de boerderij van zijn ouders. 
Broer Jan vertrok naar Saasveld, terwijl Gerard en zijn 
oudste broer Bernard het ouderlijk bedrijf voortzette. 
Samen vormden die beiden een goede combinatie om 
het bedrijf te runnen. Daarbij was Gerard zijn interesse 
en hobby gelegen in de veefokkerij. 
Zijn enige zus, Sientje, die ook op de ouderlijke boerderij 
was blijven wonen, was vanaf jeugdige leeftijd reeds 
getroffen door reuma. 
Zijn zorg ging naar haar uit. 
Hij vond echter ook geluk in het gezin van Bernard en 
Truus met hun vier opgroeiende kinderen. 
Op latere leeftijd openbaarde de ziekte zich ook bij 
Gerard. Voor hem was het een zware strijd om zich te 
schikken in zijn ziekte proces. 

Als krachtige figuur van weleer werd hij nu afhankelijk 
van een ander. 
Toen in 1985 volkomen onverwacht zijn broer Bernard 
overleed, was dat een zware slag voor hem. 
Kort daarop overleed ook zijn zus Sientje. 
Gerard en schoonzuster Truus bleven achter, 
wederzijds op elkaar aangewezen. 
Misschien juist door zijn lichamelijke beperkingen werd 
Gerard in zijn verstandelijke vermogens gesterkt. Hij had 
daarbij een brede interesse. 
Bij een vraag om raad kreeg je bij hem altijd een wijs en 
doordacht antwoord. 

'Truus, Jan, ner1t1t en nicli.ten. 
JarenfatlfJ modit ik;_samen. met jullie optref;_Kpi. 
'1Jef.aat.stejaren was IU.tunzijáilJ; rrwestenjulliemet 
mij optrek;_Kpi. 
Ik;_ waaráur jullie inzet voor mij. '1Janf;_zij jullie 
ver~pg en fudp ~ ik;_st«ás op ik owier[ijk.? 
6oenft.rij 6lijven wonen. 

'Dat fiij 11UlfJ rusten in tie vreáe van áe :Jfeer. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na zijn over
lijden zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Deurningen, december 1992 
Koehorsterweg 2A. 

Familie Schollen 


