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Een einde ;, gekomen aan h<•t lijJen 

long heb je moeten strijden. 

M1sschien nog iets willen zeggen. 

maar niet gekund. 

R11st zacflt, het is je t•an harte gegund. 

Theo en pap. tot ziens. 

I lermten en Gerwin 

Uw meeleven tttdens de ziekte en na hel f,een

gaan van Theo Is ooor ons een grole steun 

geweest. \Ve danken u daort•oor van llOrfe. 

Ter dankbare herinnering aan 

THEO BOTTERHUIS 
echtgenoot van HERMIEN NIJHOF 

pap van GERWIN 

Theo werd op 21 juni 1941 in St. lsidorushoeve ge
boren. Op 31 juli 1987 overleed hij te Oldenzaal. Op 
4 augustus was in de 0. L. Vrouwekerk te Hengelo 
(Ov.) zijn uitvaart, waarna hij te rusten werd gelegd 

op het r .k. kerkhof van Hengelo (Ov.) 

De 46 jaar die Theo heeft mogen leven, heeft hij 
bijzonder goed besteed. Het meest voor ZiJn gezin. 
Want hij hield met heel zijn hart van Hermien en 
Gerwin. In de intimiteit van het gezin hebben ze 
veel met en aan elkaar beleefd. waarvoor ze hem 
altijd dankbaar zullen blijven. 
Theo stond altijd voor iedereen open. Nooit was 
hem iets teveel als iemand een beroep op hem deed. 
Daarom wisten ook steeds meer mensen hem te 
vinden. Hij zocht en vond altijd een oplossing. Want 
.,Kan niet" kwam in zijn woordenboek niet voor. 
Zo heeft hij ook zijn werk gedaan in de bouw. Alt1jd 
wist hij weer iets te bedenken, waar anderen geen 
oplossing meer zagen. Daarbij was hij integer en 
onkreukbaar, eerliJk tegenover iedereen. Elke mens 
achtte hij hoog. wie het ook was. Zijn werk was 
ZIJn hobby. Dag en nacht was hij er mee bezig. 
Belangeloos heeft hij zich ingezet voor mensen. 
Vooral de O.L. Vrouwekerk in Hengelo had een 
warm plaatsje in zijn hart. Hij maakte er een eigen
tijds gebedshuis van. De Maria-kapel was het sluit
stuk. 
Lang en dapper heeft hij gevochten voor zijn leven. 
Tot hij de ongelijke strijd verloor. In vrede is hij 
naar God 2egaan, om daar te wonen voor altijd. 


