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In liefdevolle herinnering 

Willem Scholten 

echtgenoot van 

Linny van Lange 

~eboren .. te Beuningen op 16 april 1924. Na voor
zien te z11n van de Sacramenten der Zieken over
leed hij 13. mei 1997 thuis aan de BeuningerStraat 
Op 17 mei hebben we, na de Eucharistieviering in 
de parochiekerk, zijn lichaam te ruste gelegd op 
het kerkhof te Beuningen. 

Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten 
nemen van deze lieve man en vader, die naar men
selijke maatstaven te vroeg uit ons midden moest 
heengaan. Willem was een opgewekte en blije 
man, die altijd in was voor een gezellig praatje. 
Vaak zag je hem in zijn karakteristieke houding op 
zijn knieën liggend in het 11ras, pratend met een 
van de vele bekenden en vrienden. 
Bijna.dagelijks ging hij naar zijn ouderlijk huis, naar 
erve Olberman" voor een praatje en een kopje kof
fie. Hij was ~en echte natuurliefhebber en als op 15 
<!~!ober de Jacht geopend werd was hij van de par
tij. 
Kaarten deed Willem ook graag. Hij was lid van een 

kaartclub. Maar ook met zijn vrouw heeft hij menig 
kaartje gelegd. 
De buren zagen hem graag komen, maar ze kwa
men ook graag bij hem. 
Door zijn altijd .blije en opgewekte karakter trok hij 
mensen naar zich toe. Men was graag in zijn gezel· 
schap. 
Zijn ge~!n nam e~n belangrijke plaats in in zijn 
leven. Zijn vrouw Linny, de kinderen en kleinkinde
ren waren hem alles. Ze waren dagelijks om hem 
heen en hij genoot daar zichtbaar van. 
Een jaar geleden werd de gezondheid van Willem 
minder. Hij kon niet altijd meer gaan waar hij wilde. 
Toch klaagde hij nooit. Intens bleef hij gemeten van 
zijn kin~eren en kleinkinderen. Samen met zijn 
vrouw Linny hebben zij het mogelijk Qemaakt dat 
de.gr?Otst.e w~ns van Willem, sterven in zijn eigen 
huis, 1n zijn eigen vertrouwde omgeving, mogelijk 
~erd. Zij hebben hem verzorgd met alle liefde die 
in hun was. Het heengaan van Willem laat een lege 
plaats achter in hun leven. 

Lieve Man en Vader, we zijn je dankbaar voor alles 
wat je voor ons hebt gedaan en betekend. We zul
len je missen en je zult met gevoelens van warmte 
en liefde in ons hart blijven voortleven. Je mag nu 
zelf ervaren dat God het beste met jou voor heeft. 
Willem bedankt en rust in vrede. 

Voor uw vele blijken van belangstelling, ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa danken wij U hartelijk. 

Fam. Schollen. 


