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Een dierbare herinnering aan 

Theodorus Wilhelmus van Goethem 

levensgezel van 
Maria Engelina Zwartsen - Kamphuis 

weduwnaar van 
Dina Johanna Braakhuis 

Theo werd in Wehl op 22 mei 1917 geboren, waar 
hij al op zeer jonge leeftijd bij Manschot begon te 
werken als bakkersgezel. Maar de Achterhoek werd 
hem te klein en hij ging op zoek naar werk in Twente. 
Zo kwam hij in Oldenzaal bij bakker Vlutters. Daar 
leerde hij ook zijn vrouw Diny kennen die aan de 
overkant van de straat woonde. 
Ze trouwden vlak na de oorlog en kregen samen zes 
kinderen, waarvan er één overleed na slechts vijf 
dagen geleefd te hebben. 
Na Vlutters kwam de Coöperatie waar hij niet alleen 
het brood bakte, maar het ook nog eens elke dag 
rondbracht! 
Zo werd hij in Oldenzaal alom gewaardeerd, zeker 
door de huisvrouwen die wachtten met de wasketel 
van het fornuis te halen tot Theo de bakker kwam. 
Na ontelbare koppen koffie vond hij het welletjes en 
ging naar de Grolsch waar hij met veel plezier gewerkt 
heeft. 

In 1975 overleed Diny, hiervan had hij vreselijk veel 
verdriet. 
Gelukkig kwam Maria. In 1981 zijn ze gaan samen
wonen, eerst in Berghuizen en in 1991 zijn ze naar 
de Mariahof verhuisd. 
Ze hebben zestien fijne jaren gehad met elkaar. 
Zijn diabetis op jonge leeftijd en vele keren gebroken 
ledematen, zijn rug die niet meer wou, zoals hij het 
graag wilde, dit alles was niet zo erg als het overlijden 
van Gertie zijn zoon in 1994. 
Gelukkig verloor hij niet zijn humor, want ook de 
laatste weken in het ziekenhuis zag je vaak zijn oogjes 
glimmen. En bij het zoeken in de papieren kwamen 
de voordrachten te voorschijn, waar hij menigeen 
mee vermaakte. Deze humor zullen wij in gedachten 
houden. 
Hij was een fijn mens en zeer gelovig. 45 Jaar lang ging 
hij één, twee of drie keer naar Kevelaer. 
Maandag 27 oktober 1997 heeft hij het H. Oliesel 
ontvangen en met veel vertrouwen heeft hij zich vol 
overgave aan God gegeven op donderdag 30 oktober 
1997 in het ziekenhuis in Oldenzaal. 
Dankbaar hebben we hem herdacht op dinsdag 4 
november in de Mariakerk en hem daarna begeleid 
naar het crematorium in Usselo. 

Wij danken u voor uw medeleven tijdens de lange 
ziekteperiode en na zijn overlijden. 

Maria, kinderen 
en kleinkinderen. 




