


Hij was een man van weinig woorden 
Nooit klagen, altijd geven, 

zorgzaam en hartelijk. 

Ter herinnering aan 

Johan Scholten 
HIJ werd geboren op 26 februari 1939 

op de boerderij aan de Nossellweg in Denekamp. 
Hij overleed In Rheine op 1 O maart 2006. 

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en het 
medeleven. 

Maart 2006 

Joke Schollen-Nijenhuis 
Robin Schollen t 
Nanny Schollen & Erik Boot 

David, Michaêl & Hé/éne 
Anton Schollen & Kirsten Prakken 
Olga Schollen 

Johan was een man van weinig woorden, zonder 
franje en een doorzetter. HIJ was het 2e kind uit een 
gezin van elf. Al op jonge leeftijd ontmoette hij Joke. 
HIJ wist meteen dat zij de vrouw was voor het leven. 
Door dik en dun hebben ze gekozen voor elkaar en 
de nodige tegenslagen heeft hun liefde doen groei
en. Ze kregen 4 kinderen, waar hij trots op was. 27 
april zouden ze 43 jaar getrouwd zijn geweest. 

Johan heeft zijn hele leven hard gewerkt. 40 jaar als 
chauffeur bij Van Gend & Loos en in de weekenden 
vaak als kelner. HIJ was een buitenmens. 's 
Ochtends vroeg eruit om te vissen en bijen houden 
waren zijn grote hobbies. Maar ook op jacht gaan 
heeft hij een groot gedeelte van zijn leven gedaan. 
Op het stuk land in Denekamp aan het kanaal kwam 
hij bijna dagelijks. Hij deed het heel graag. Veel 
hield hij van de bergen. leder jaar gingen ze in de 
zomer op vakantie naar Oostenrijk en later ook 
langlaufen in de winter. Ook kaarten was een grote 
hobby. Hij haalde kaartcollega's zonder vervoer op 
om mee te gaan kaarten. Niets was hem teveel. 

Sinds 8 jaar was hij in de VUT maar verveling was 
voor hem een onbekend begrip. De laatste jaren 
genoot hij erg van zijn kleinkinderen. Sinds een jaar 
woonde Johan met zijn Joke In Gronau. Prachtig 
vond hij het daar. Hij was gelukkig met hun mooie 
huis met de dikke muren, de lange oprit, het knette
rende haardvuur en het gezellig samen ontbijten. 
Zijn plotselinge overtijden heeft hem de jaren ont
nomen die hij hier nog van wilde genieten. Lieve 
Johan, we zullen je erg missen. 


