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JOHANNES HENDRIKUS SCHOLTEN 
weduwnaar van 

MARIA GEZINA NIJMEIJER 

Hij werd geboren te Beuningen "I april 1906. Voor
zien van het Sacrament der zieken overleed hij in 
het ziekenhuis te Oldenzaal 8 oktober 1980. Zijn 
gestorven lichaam hebben wij 11 oktober d.a.v. te 
ruste gelegd in het parochieel kerkhof te Denekamp. 

"Door de dood wordt het leven wel veranderd, maar 
niet ongedaan gemaakt: als ons aardse huis, ons 
lichaam, afgebroken wordt, heeft God al een plaats 
bereid voor hen die Hem liefhebben". Deze woorden 
naast die van "licht, leven en vrede" uit de Liturgie 
van de Kerk, versterken onze gelovige overtuiging 
dat onze geliefde vader aan het einde van zijn aardse 
levensweg nu begonnen is en overgegaan naar het 
eeuwig leven van vol~kt geluk en vrede bij God. 
Achter de horizon van dit aardse bestaan, na de 
avond van het aardse leven, ligt de morgenstond van 
het onvergankelijke licht: God zelf, van Wie wij 
uitgingen en tot Wie wij terugkeren. 
Het zijn troostende gedachten bij het verdriet dat 
ons overvallen is nu vader van ons is heengegaan. 
Door menselijke kunde gelukte het om hem nog een 
t9dlang bij ons te houden toen een verraderlijke 
ziekte hem had aangeg• epen, met veel energie en 
levensmoed wist hij vol te houden, ook al betekende 
de tragische dood van zijn lieve echtgenoot en onze 
moeder een zware opgave. Zijn leven kenmerkte 
zich door een diepe belangstellina en grote interesse 
voor mensen en dingen, hij was zo graag van alles 
op de hoogte en het was he m een aroot plezier mé.~ 
te kunnen praten en denken. · 
Naast ons verdriet om zijn heengaan zal echter on.
sterfelijk de herinnering voortleven aan een zorgzame 
en liefdevolle vader, al het goede dat hij samen met 

moeder in ons heeft opgebouwd. zullen wij, ziin 
kinderen, verder uitbouwen. Wij zullen dat doen in 

liefde voor de medemens en uit liefde tot God die 
hij zo trouw en nauwgezet gezocht heeft in zijn diep 
geloof. Het troost ons óók dat wij vader en moeder 
eens aan het einde van deze aardse levensweg in God 
zullen terugvinden. 
Mijn geliefde kinderen, weest harteliik bedankt voor 
alle goeds dat ik van jull ie terug mocht ontvangen. 
Wij voelden ons thuis en geborgen bij elkaar, ook 
in moeilijke dagen en tijden. Moge God het jullie 
belonen. Ik heb mijn eeuwig doel nu bereikt en 
samen met moeder zien wij elkaar ééns terug, samen 
zullen wij vanuit de Hemel jullie voorspraak z ij n, dat 
is mijn laatste boodschap die ik kwijt wilde. Vaartwel 
en tot wederziens 1 

Moeder Maria, breng ons weer samen bij uw Zoon 
Jezus, amen. 

Voor uw deelnemin11. ondervonden t ijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze beminde vader, 
behuwdvader en opa, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 
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