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In dankbare herinnering aan 

Johan Scholten 
sinds 15 december 1997 weduwnaar van 

Marie Geertshuis 

Hij werd geboren op 16 oktober 1908 te Denekamp 
en overleed zacht en kalm, voor ons onverwacht, 
op 15 maart 1999 in het Verpleegcentrum Twente
Oost te Denekamp. We hadden hem 19 maart voor 
het laatst in ons midden tijdens de viering van de 
H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp 
en hebben hem daarna bij moeder te ruste gelegd 
op het parochieel kerkhof aldaar. 

Het leven van Foks Johan. zoals hij genoemd en 
gekend werd in ons dorp, heeft vooral in het teken 
gestaan van werken. De schop en de ploeg waren 
hem dierbaar. Het land bewerken was levens zijn 
hobby en hij liet zich daarbij niet beïnvloeden door 
de grill igheid van het weer. 
Hij bekeek altijd alles van de zonnige kant. Hij 
geloofde dat na het zaaien ook oogsten kwam. 
Hij had een wijde blik op de maatschappij en ging 
na de ruilverkaveling in 1965 mee met de moderni
sering van de agrarische wereld. 
Ook kon hij zich goed vinden in de veranderingen 

van het kerkelijk leven na het tweede vaticaans 
concilie. 
Het kruis is hem in zijn lange leven niet bespaard 
gebleven. Het overlijden van zijn vrouw heeft hij in 
stilte verwerkt, hij wilde er niet over praten. De 
dood van Maria in 1979 heeft hij als een last heel 
zijn leven met zich mee gedragen. 
De zondagochtend was voor hem heilig. Wat kon 
hij genieten wanneer zijn kinderen dan bij hem 
waren. Voor zijn kleinkinderen was hij een lieve 
opa. Zij zullen zich zijn grapjes niet gemakkelijk 
vergeten. Ook hebben Rudus en Henri veel voor 
hem betekend. 
In de geschiedenis van de Rabobank zal zijn naam 
blijven voortleven. Meer dan een kwart eeuw is hij 
hiervan voorzitter geweest. 
Johan Schollen heeft ook de vreugde van het leven 
gekend. Hij hield van feest vieren. Meer dan zestig 
jaar was hij steevast van de partij bij het paashout 
halen en wat kon hij genieten van de jaarlijkse 
galaävond. 
Nu hij op gezegende leeftijd ons is voorgegaan 
naar het nieuwe leven bij God, willen we vooral 
dankbaar zijn voor zijn werkzaam en welbesteed 
leven temidden van ons. 
Moge het Licht van Pasen hem verlichten, zodat hij 
kan rusten in vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlij
den van onze zorgzame vader, schoonvader en 
lieve opa betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


