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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES JOSEPHUS 
OLDE SCHOL TENHUIS 

weduwnaar van 

FREDERIKA CATHARINA JOSEPHINA 
ADOLFSEN 

Hij werd geboren op 28 februari 1900 te Los
ser. Voorzien van het Sacrament van de Zie
kenzalving overleed hij in het verzorgingste
huis "De Molenkamp" op 16 juli 1986 te Ol
denzaal. Na de Eucharistieviering in de pa
rochiekerk van de H. Drieëenheid hebben wij 
zijn lichaam ter ruste gelegd op de Algemene 
Begraafplaats te Oldenzaal. 

In de gezegende leeftijd van 86 jaar is vader 
onverwachts van ons heengegaan. We zullen 
hem missen, want hij was nog steeds het mid
delpunt van ons gezin en zijn kindere.n en 
k leinkinderen hielden veel van hem om zijn 
eenvoud en diep-menselijke goedheid. Na 
moeders dood, vorig jaar oktober. hebben wij 
hem dagelijks twee keer bezocht en hem om
ringd met onze belangstelling en oprechte ge-

negenheid . Met moeder heeft hij een gelukkig 
huwelijksleven gehad van 57 jaren. Hij was 
een tevreden man, die na gedane arbeid in
tens kon genieten van zijn welverdiende rust 
en van een goede sigaar. Hij was dankbaar 
jegens degenen die in zijn laatste levensjaren 
zo liefdevol voor hem hebben gezorgd. Vader 
heeft allerminst voor zichzelf geleefd. Hij 
heeft met veel toewijding gezorgd voor zijn 
talrijk gezin en hij heeft tot op zijn oude dag 
hard gewerkt. Ook moeder heeft hij in haar 
laatste levensjaren met veel liefde en zorg om
ringd en haar bij haar blindheid met alles ge
holpen. Vanaf 1 augustus 1984 verbleef hij in 
het verzorgingstehuis "De Molenkamp", eerst 
met moeder samen en na haar dood nog enke
le maanden alleen. Hij heeft er zich goed thuis 
gevoeld en heeft er een liefdevolle verzorging 
gehad. Hij is nu weer bij moeder en voor altijd 
thuis bij God. 
Vader en opa, bedankt voor uw goede voor
beeld en voor al uw zorgen en liefde voor ons. 
We zullen u en moeder eens terugzien in het 
hemels vaderhuis en daar voor altijd samen ge
lukkig zijn bij God. 

Voor uw medeleven na het overlijden van on
ze vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Olde Scholtenhuis. 

Oldenzaal, 21 juli 1986. 




