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Ter dankbare heronnenng aan 

KEES BUTZELAAR 

echtgenoot van 

AN BOUWHUIS 

Hoj werd geboren te Soest op 14 mei 1900 Na 
een welbesteed leven overleed hiJ Ie Hengelo 
(0) op 3 september 1979, onverwachl maar noet 
onvoorbereid Op 6 september hebben we In de 
0 L . Vrouwekerk dank gebracht aan God voor 
alles wat hoj voor ons Is geweest en hem daar-

na te rusten gelegd op het r k. kerkhof 
te Hengelo (0) 

Het zUn alleen maar erg fijne en moooe herin
nenngen doe we aan deze goede mens bewaren_ 
Met dankbaarheid denken we aan de diepe ge
negenheod en l iefde voor zijn vrouw An en ook 
aan zijn zorg voor z~n gezin, alemede aan de 
band van venrouwen met ziJn kleinkinderen 
Voor iedereen stond hl) altijd klaar om Ie hel
pen, te luisleren of op te beuren. Tol het laatst 
toe was hiJ opgeruimd van karakter, vroliJk en 
optomistisch, en altijd vol humor. In muziek en 
zang kon hij zich uotleven en als mede-oprichter 
van het Kathollek Hengelo 's Mannonkoor loet 
hoj ook anderen daar van meegenieten 

Maar daarnaast ook had hij ook veel Interesse 
in sport. de poliloek en het vakbondswerk Meer 
den 50 jear was hiJ lod van het NKV, waarvan 
jarenlang als vertrouwensman 

Mear vooral was hoj een hulpvaard ige mede
mens, die hielp waar hiJ kon. on de buurt , op 
het wer~ . boj famoloe. kennossen en thuos Samen 
met zijn vrouw genoot hiJ van een fijne oude 
dag. Hoj was de goede God dankbaar voor alle. 
en hiJ gaf zijn leven graag In Gods hand Na 
een kort zoekbed os hoJ door de dood heen naar 
God gegaan. Hoj was er klaar voor_ We ziJn er 
vast van overtuigd, dat God z~n trouwe d ienaar 
zal opnemen on ZIJn wonong van eeuwoge rust 
en vrede_ 

loeve man, dank re wel voor alles! 

Vader en opa leef on vrede bij God 


