
Gedenk in uw gebeden 

Gerard Antoon Scholten Linde 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA ENSINK. 

Hij werd geboren op 23 mei 1906 en is 
voorzien van het H, Oliesel overleden op 
17 januari 1985. Wij hebben hem ter ruste 
gelegd op het Kerkhof te Rossum. Daar 
wacht hij op de verrijzenis. 

De mens kent zijn einde nier, maar Gerard 
was bereid om de eeuwigheid in te gaan 
want hij had een voorgevoel dat de dood 
hem plotseling en onverwacht zou treffen. 
Urenlang kon hij rondlopen in Gods natuur, 
nadenkend en biddend vol ontzag voor Gods 
grootheid . Hij heeft een evenwichtig leven 
opgebouwd vol liefde voor medemensen 
en natuur. eenvoudig en oprecht. Geen 
wonder dan ook dat iedereen van deze man 
hield. Onwrikbaar was zijn geloof in God 
en in de kerk. De stormen die door de kerk 
raasden konden op geen manier zijn visie 
veranderen. Hij hield teveel van de kerk 
en zijn gezagsdragers. 
De grootste plaats in zijn hart was voor 
zijn vrouw en Johan. Annie en de kinderen. 
Daaraan beleefde hij ook zijn vreugde. Hij 
was bereid alles te geven als de ander 
daarmee gelukkig werd. Zij zullen hem dan 

ook erg missen . Maar vanuit hetzelfde ge
loof dat hem bezielde weten zij dat Gerard 
leeft en onsterfelijk blijft voortleven. Liefde 
is sterker dan de dood. 
Lieve vrouw. Ik heb geen afscheid kunnen 
nemen van jou. Maar eenmaal zullen wij 
elkaar weerzien bij God. Dank voor de grote 
liefde die je mij gaf. Johan, Annie en kin
deren. bedankt voor jullie zorg en liefde. 
In ons gebed zullen we elkaar blijven ont
moeten. Bewaar de band van vrede die in 
ons huis heersten. 
Maria Moeder van Altijddurend Bijstand . 
Bid voor ons. 

De familie Scholten Linde dankt U allen 
voor het medeleven bij het plotseling over
lijden van onze dierbare man en oom. 


