
Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nacht. 
Hoe moeilijk is het te vechten 
bij het ontbreken van kracht. 
Zo ben je langzaam moe gestreden, 
uit ons midden weggegleden. 
En na een moeilijke strijd 
uit je lijden nu bevrijd. 
Dat we zouden verliezen stond vast, niet wanneer. 
Zij aan zij gevochten, tot die laatste keer. .. 
Zoveel zorg voor haar gezin, ook al was ze ziek. 
Lieve moeder voor ons was je uniek! 



In dankbare herinnering aan 

Betsy Scholten-Wissink 
Weduwe van Jan Schollen 

Zij werd geboren op 27 januari 1927 te Hengelo en is toch 
nog onverwachts overleden op 12 december 2000. De 
Uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 16 december 2000 
vanuit de Onze lieve Vrouwekerk te Hengelo waarna zij 
werd begraven op de RK begraafplaats aldaar. 

Betsy, onze moeder, groeide op als kind in een gezin van 
zes kinderen, waarvan één zus al op jonge leeftijd overleed. 
Haar jeugd heeft zij doorgebracht op haar ouderlijk huis, 
"Erve Wissink" beter bekend als de "Drilscholten". Op 19 ja
rige leeftijd, vlak na de oorlog, ging zij werken in het zieken
huis te Leeuwarden en later te Groningen. De oorlog heeft 
een diepe indruk op haar gemaakt. Zij vertelde vaak over de 
oorlog en de bevrijding in 1945. Van de oorlogsperiode 
kende zij haar toekomstig echtgenoot Jan Schollen met wie 
zij later in 1957 trouwde. Uit dit huwelijk kwamen drie kin
deren; Ingrid, Maja en Mike. Zoals zij in haar eigen af
scheidsbrief, "Dit was mijn leven", omschreef was het een 
fijn gezinnetje van vijf personen. Hieraan kwam abrupt een 
einde toen haar man Jan op 27 juni 1969 overleed. Zij bleef 
met drie kleine kinderen achter. Wat zij en Jan samen had
den opgebouwd moest zij alleen afmaken samen met de 
kinderen. Zij heeft dit, ondanks vele tegenslagen, op een 
voortreffelijke manier gedaan waarbij zij in het gezin zowel 
de vader- als de moederrol vervulde. Haar leven besteedde 
zij zinvol en zij wilde niet afhankelijk zijn van anderen. Na 
haar bromfietsperiode haalde zij haar rijbewijs en reed met 
haar "Datje" naar het ziekenhuis te Hengelo waar zij werkte. 
Haar werk was voor haar zeer belangrijk, zelfs tot op latere 
leeftijd waarbij het lichamelijk allemaal niet meer zo gemak-

kelijk ging. Tot nog geen drie maanden geleden reed zij nog 
met haar aulo'tje naar één van haar werkhuizen. Deze laat
ste rit was voor haar na het ongeluk een omkeer in haar 
leven. Vanaf nu was zij ongewild afhankelijk van anderen, 
hetgeen zij juist niet wilde. Ziek zijn kwam in haar alfabet niet 
voor in tegenstelling tot doorzettingsvermogen. Zij was 
recht door zee, had haar eigen mening, was hard voor zich
zelf en emotioneel was zij enigzins een gesloten boek. In 
een korte periode werd zij tot drie keer toe opgenomen in 
het ziekenhuis. Haar ziektebeeld verslechterde zich sneller 
dan verwacht. Voor de kleinkinderen was zij een echte oma. 
Het laatje in de keuken was altijd gevuld met snoep. Met 
veel plezier gingen ze altijd naar oma toe. Als er bij haar 
werd gelogeerd maakte zij er een feest van waarbij zelfs 
gebak niet ontbrak. Zij hield rekening met de -kleinkinderen, 
voor de één had zij chocolade met noten, voor de ander an
anas. er was voor elk wat wils. Ook aan tradities hield zij 
vast. Met pasen was er altijd een paasei, een taart en een 
azalea. Op Kerstavond was na de Nachtmis door haar de 
tafel feestelijk gedekt. Zij gunde haar kinderen weliswaar va
kantie maar dat ze weggingen had ze liever niet. Toch zijn 
we nooit vertrokken zonder een door haar gebakken cake. 
Bij terugkomst waren er altijd welkomstbloemen en de door 
haar gemaakte soep stond traditiegetrouw in de koelkast. 

Graag hadden wij gezamenlijk nog met haar en van haar wil
len genieten. Helaas kan dat nu niet meer. Het einde kwam 
toch nog sneller dan verwacht. Wij hebben goede herinne
ringen aan onze moeder en oma en willen deze ter nage
dachtenis aan haar vasthouden. Moeder en oma bedankt 
voor alles wat jij voor ons hebt gedaan. 

Ingrid en Bennie 
Maja en Herbert 
Mike en Joyce 
en kinderen 




