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Ter herinnering aan 

ROBIN SCHOL'I'EN 
Robin, Johan, Bernard Scholten werd 
geboren op 12 september 196 3 te Los
ser. Na een fijne jeugd en voorspoedi· 
ge schooljaren stond hij op de drempel 
van het volle leven. Toen nam hij plot· 
seling afscheid van ons en is gestor· 
ven in zijn geboorteplaats op 6 augus
tuz 1987. De uitvaart vond plaats in 
de kerk van ~.'.aria Geboorte te Losser 
cp 10 augustus 1987. Daarna was de 
crematie. 

Robin was een hartelijke en vriendelij· 
ke j ongen. Hij had talent voor studeren 
en doorliep met grote inzet de scholen 
voor onderwijs en opleiding. Maar de 
h<!rde kant van zijn beroepsrichting 
stond in spanning met zijn gevoelige 
karakter. Robin trok graag de wereld 
m. HiJ bezocht bijna alle landen van 
Europa en maakte thuis en in het bui· 
ten:ar!d gemakkel ijk vrienden. 
Ovr.:ral waar hij was stond hij klaar 
voor iedereen en hij liet steeds ande· 
ren van harte delen in wat hij had. 
Hij was bescheiden ; hij drong zich 
r.ooit op en hij verbeeldde zich niets. 
Eij alles wat hij deed streefde hij naar 
pcrfektie. t isschien lag daarin wel de 

angst verborgen om iets verkeerd te 
doen. 
Die faalangst openbaarde zich vooral 
in het laatste jaar. Ondanks alle hulp 
verloor hij het vertrouwen in zichzelf 
en tenslotte ook in het leven. 
Innerlijk heeft hij gestreden tot hij echt 
niet meer kon. Hij zocht bevrijding van 
zijn angst en onverwacht ging hij voor 
altijd heen. 
Verslagen blijven wij achter nu dit ver
wachtingsvolle leven zo onbegrijpelijk 
is afgebroken. En zoekend naar woor· 
den zeggen wij : 
"ook al vallen de kleuren uiteen 
en blijven de ogen staren naar niets 
geloof nog dat het licht anders is 
en leef nog tegen de waanzin, tegen 

de stroom in". (H. Andreus.) 
Dat Robin de vrede mag vinden. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van onze 
dierbare zoon en broer Robin, betuigen 
wij onze oprechte dank. 

Johan Scholten 
Joke Scholten-Nijenhuis 
Nanny en Luuk 
Anton 
Olga 


