
In de vrede van Christus is van ons 
heengegaan 

JOHANNA MARIA SCHOL TEN 
echtgenote van 

Albertus Johannes Olde Meule 

Zij werd geboren 10 juli 1913 te Tilligte. 
Overleden te Ootmarsum 13 dec. 1983. Tij 
dens de gezongen Eucharistieviering in de 
kerk van de H.H. Simon en Judas te Oot
marsum hebben we op 16 dec. afscheid 
genomen. waarna begrafenis volgde op her 

r.k. kerkhof te Ootmarsum. 

Na haar huwel!jj< ging zij mee haar man in 
Ootmarsum wonen. Ze was een liefdevolle 
echtgenote voor haar man. Het geluk van 
het moederschap was voor haar niet weg
gelegd. daarom zocht ze t roost bij haar 
lieve Moeder Maria. waar ze een trouwe 
vereerster van was. 
Met veel liefde verzorgde ze tante Sina en 
de kinderen van hun familie waren in nood 
altijd welkom bij haar. 
In de laatste jaren van haar leven heeft ze 
veel met ziekte te kampen gehad. Jaren leed 
ze aan suikerziekte en daarbij kwamen nog 
verschillende operaties. Toen haar man plot
seling door een beroerte werd getroffen. 
ging haar gezondheid ook zienderogen ach
teruit. 

Lange tijd verbleef ze in de ziekenhuizen. 
Na haar laatste operatie heeft ze zich er 
dapper door heen geslagen. ondanks haar 
zware handicap. Toch kwam haar dood nog 
geheel onverwachts. 
Wij zijn bedroefd om dit plotseling over
lijden. Wij kunnen hec nog niet geloven 
dat zij gestorven is en voelen ons machte
loos tegenover hec mysterie van de dood 
en blijven vol vragen achtrr en zeggen : 
. Heer uw wil geschiede" . 
lieve man. samen hebben we de vreugde 
en de zorgen gedragen. Wij waren samen 
gelukkig. Nu wordt ge wel zwaar bedroefd, 
maar toon u sterk en draag alles in volle 
berusting. 
Vader in de hemel wij vragen U laat niets 
van al wac zij voor ons betekend heeft ver
loren gaan en neem haar op in Uw heer
lijkheid. 

Ik dank U allen voor de blijk van medele
ven na het overlijden van mijn lieve vrouw. 

A. j. OLDE MEULE 

Ootmarsum, 16 december 1983. 


