


Ter nagedachtenis aan 

JOHANNES GERARDUS SCHOTHUIS 
echtgenoot van 

ANTONIA HENDRIKA KEMNA 

Hij werd geboren 16 augustus 1915 te Albergen. Hij 
overleed na een langdurige ziekte op 30 november 
1995. Na de gezongen uitvaart in de parochiekerk te 
Zenderen hebben we hem begraven op het parochiële 

kerkhof aldaar op 4 december d .o . v. 

Voor vader kwam het werk op de eerste plaats. Met 
hart en ziel zette hij zich in voor zijn bedrijf, dat 
hij samen met moeder en later met Gerard verder 
uitbouwde. 
Hij was trots op zijn koeien, waar hij zich geheel voor 
opofferde. Een bekroning van deze inspanning was 
de huldiging van Reina 101. 
Vader ging zozeer op in zijn bedrijf dat hij nauwe
lijks tijd gunde om te genieten van het leven. Zijn 
enige ontspanning vond hij in de jacht. 

Bijna vijftig jaar was hij gehuwd met Toos Kemna. 
Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren. Met 
belangstelling volgde hij hun leven en dat van de klein
kinderen, die een bijzondere plaats bij hem hadden. 
Het was voor hen een geruststellende gedachte dat 
ook Gerard een levenspartner had gevonden. 

Steeds meer werden wij ons ervan bewust welke 
diepe sporen de Tweede Wereldoorlog bij hem had 
achtergelaten. 

De ervaringen op de Grebbeberg, waar hij ons land 
als soldaat verdedigde, moeten hem sterk hebben 
aangegrepen. 
Nooit sprak hij over deze ervaringen, maar hij 
probeerde ons door het tonen van foto's uit zijn 
diensttijd, iets van zijn gevoelens over te brengen. 

Vader kon het moeilijk accepteren dat zijn gezond
heid hem zodanig parten speelde dat hij niet meer 
aktief kon meehelpen op de boerderij. Zijn wereld 
werd kleiner en hij werd steeds stiller. 
De laatste jaren omringden moeder, Anny en Gerard, 
hem met alle zorg die ze konden geven. Dit was 
dikwijls geen gemakkelijke opgave, omdat hij de 
goede intentie niet altijd kon waarderen. We moesten 
toezien hoe vader steeds meer in zichzelf zijn eigen 
leven leidde en zijn eigen strijd vocht. 
Bewust leefde hij toe naar zijn levenseinde dat toch 
nog vrij onverwachts kwam. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken overleed hij 
in alle rust in de vroege morgen van 30 november 
1995. 
Hij is gestorven in het vaste geloof dat hij nu voor 
altijd door God is opgenomen. 
Vader bedankt voor alles wat je voor ons hebt bete
kend, we zullen je blijven herinneren als een lieve 
man, vader en opa. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn ziek
te en na zijn overlijden zeggen wij u oprecht dank. 

Albergen, 4 december 1995 
Watereggeweg 6, 7665 TG 

Familie Schothuis 




