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In dankbare herinnering aan 

Theodorus Johannes Schotten 
echtgenoot van Henrlca Geslna Zandhuls 

Geboren op 28 oktober 1g15 te Almelo Over· 
leden op 11 juli 1984. De eucharistie ten uit· 
vaart heelt plaatsgehad op 16 juli 1984 In de 
St Jozefkerk te Almelo waarna de crematie 

heeft plaatsgevonden in Usselo. 

Theo heeft rust gekregen, in de dood. 
Rust , die hij In zijn leven nauwelijks nog kon 
vinden 
Met een onbeschriJfeliJk optimisme heeft hij 
telkens weer opnieuw, zijn ziek-zijn bevochten 
Met een bewonderenswaardig geduld en door
zettingsvermogen. hield h1J zichzelf op de been. 
In stilte vaek, verdroeg hij het lijden dat hem 
overi<wam "Als het met hoefde", zo vond hij , 
viel hij er anderen niet mee lastig. 
Klagen deed hiJ nooit. Alleen wie hem goed 
kende weet wat hij door heeft moeten maken 
Hij was een beminnelijk mens, die veel kon 
verdragen 
Vaak moest hij verstek laten gaan als er in de 
familie Iets werd gevierd of herdacht. HIJ vond 
dat jammer, maar hij kon zich daar tóch bij 
neerleggen. 
Hij waardeerd• het. als je eens bij hem langs 
kwam. Als hij zich goed voelde, was hij een 
gezelllg verteller. Van humor kon hij volop ge
nieten. 

Talloze malen heeft hij de tocht naar het zie· 
kenhuis moeten ondernemen: hij was daar biJna 
kmd aan huis. 
Dáár en thuis 1s hij steeds met zorg en toe
wijding omringd. Dat deed hem erg goed. 
Een bijzondere band was er gegroeid tussen 
hem en Zijn vrouw Riek die hij plagend • maar 
gemeend • vaak Zijn pnveverpleegster noemde. 
In haar nabijheid vond hij rust en vertrouwen. 
Nu reiken onze handen niet meer Onze zorg 
voor hem heeft zijn grens bereikt. 
Onwennig, maar in vertrouwen. geven we hem 
over aan de zorg van de levende God, bij wie 
hiJ • verlost van alle moeite en strijd - rust en 
vrede zal vinden. 
We gunnen hem die rust en die vrede, na zijn 
- moedig gestreden - strijd 1n ons midden. 
WIJ bidden, dat het licht van Gods gelaat hem 
mag verwarmen, en dat hij - ten volle • mag 
genieten van Zijn heerlijkheid 

Lieve man, vader en opa, rust zacht 

Voor uw vele blijken van belangstelling en 
medeleven bij dit afscheid , zeggen wij U op
recht dank. 

H G Schotten-Zandhuis 
Elly, Henk en kinderen 


