
Het huis waar wij 
samen w gelukkig waren 

heeft nu een lege plek. 



Ter nagedachtenis aan Antoon Schotman 
Anlonius Bernardus 

• 14november 1938 t 6 januari 2004 

Papa werd geboren aan de Pipeluurseweg te 
Olburgen als derde in een ge1in van tien kinderen. 
Na de lagere school volgde hij de opleiding tot 
timmerman aan de technische school in Doesburg. 
Op zijn eerste werkplek. de firma Bolsenbroek in 
Doesburg, heeft hij veel geleerd. Daarna werkte hij 
'.!2 jaar bij de Nemaho in Doetinchem, waar hij in 
de buitendienst het hele land doortrok om dak
constnJcties van hallen op te zetten. llij wist over
al de weg in Nederland. Na rcorganisa1jc is hij 
3 ja<tr werkloos geweest. waarin hij genoot van het 
opgroeien van Frank van 1 tot 4-jarigc. Gelukkig 
kwam hij als inmiddels 49-jarige toch weer aan de 
slag. Tot hij met de Vut ging in december 1998 
heeft hij met veel plezier gewerkt bij de firma 
Rabelink in Doetinchem. 
Zijn hobby was biljarten; hij was vanaf de op
richting in 1964 lid van de vereniging. Zijn 
grootste liefhebberij was echter zijn gezin. In 
1977 trouwde hij met Maria, nadat met hulp van 
broers en zwagers het huis van boven tot onder 
was verbouwd. 26 jaar lang is hij hier heel geluk
kig geweest met zijn gezin. Drie prachtige 
kinderen, een vrouw waarvan hij hield. een fijne 
woonplek:'Dit is het echte paradijs' , zei hij. 
Papa kon uren druk zijn in de tuin en de kas. maar 

hij kon ook uren zitten 'niks doen'. Hij was graag 
thuis en verveelde zich J'OOit. Samen met Maria 
fietsen vond hij heerlijk. 
Apetrots was hij als Frank met mountainbike
wedstrijden op het podium stond. Ilij was altijd 
geïnteresseerd in de belevenissen van Bart op de 
bouw en ze bespraken samen hoe je iets het beste 
kon maken. Met Marijke had hij weer een hele 
andere band. Ze wilden allebei graag gelijk hebben. 
Hij genoot ervan dal ze zo actief en ondernemend 
was en vond dat zij de beste trompetspeelster was 
van Nieuw Leven. 
Toen papa in februari 2002 hoorde dat hij on
geneeslijk 1ick was. kwam de klap hard aan. Hij 
wilde nog zo graag bij ons blijven. Gelukkig kregen 
we nog wat tijd, die we samen heel intens beleefd 
hebben. 
Het eind kwam snel en toch nog onverwachts. De 
laatste weck hebben we als heel bijzonder ervaren. 
Hij steunde ons. We vierden de jaarwisseling in het 
ziekenhuis. dat was heel fijn. 
Dinsdagavond gaf hij zich over. Omringd door zijn 
gezin is hij rustig ingeslapen. Het is goed zo, maar 
we zullen hem verschrikkelijk missen. 

Maria Schotman-Harmsen, Bart. M;1rijkc, Frank. 

Wij Lijn u heel dankbaar voor alle blijken van 
medeleven in deze verdrietige tijd. 

Steenderen, 10 januari 200.:1 


