
Een dankbare herinnenng aan 

HERMANUS MARINUS JOSEPH 
BUTTERHOFF 
echtgenoot van 

FENNA CORNELIA LAMMERINK 
Hij werd geboren op 17 maart 1910 te 
Enschede. - Donderdag 9 september 
1982 is hij, na voorzien te zijn van het 
H.Oiiesel, overleden. - Op Maandag 
13 september d.a.v. hebben wij hem, 
na de Uitvaartmis in de St.Josephkerk 
te Enschede, uitgeleide gedaan naar 

het crematorium te Usselo. 
In onze herinnering blijft hij voortleven 
als een zorgzaam en hardwerkend 
echtgenoot, vader en opa. Zijn leven 
werd gekenmerkt door moed. om niet 
bij de pakken neer te gaan zitten. 
Hij had een levenslustige natuur. 
Jarenlang heeft hij in de textielfabriek 
gewerkt, in ploegendienst, vaak in 
moeilijke omstandigheden. De laatste 
jaren was z'n gezondheid niet zo goed 
en vorig jaar openbaarde zich de 
ziekte die ongeneeslijk was. 
Volmondig mogen we zeggen dat va
der en opa, samen met moeder, echt 
van 't leven genoten hebben, ondanks 
de moeilijke jaren. 

Het reizen zat hem in het bloed, daar 
kon hij zo van genieten. - De natuur 
vooral de hoge bergen maakten een 
geweldige indruk op hem. Hierin nu 
proefde hij de grootheid van God. Die 
alle kleinmensel ijkheid te boven gaat. 
Hij was gehecht aan zijn vrouw. kinde
ren en kleinkinderen. - Temidden van 
hen te zijn was een grote vreugde en 
genoot hij zienderogen. 
De tuin die hij zo graag bewerkte en 
waar hij zoveel liefde voor had is echt 
een sieraad voor het oog. 
Moge vader en opa, die zoveel van de 
schepping hield nu gelukkig zijn bij de 
Schepper van al le leven. 
Hij is bijna niet weg te denken uit de 
Min. Aalbersestraat. - 44 Jaren lang 
heeft hij er met zijn vrouw gewoond: 
en lief en leed gedeeld. 
Toch was vader zich heelgoed bewust 
dat alle leven hier tijdelijk is. 
Met hem kunnen we meezeggen: 
"We hebben het samen fijn gehad", 
en dat is een hele troost! 

Voor de vele blijken van medeleven 
na het overlijden van onze lieve man. 
vader en opa, betuigen wij U onze 
dank. 

De familie. 


