


t Met dankbare herinnering aan 

Geert Botterhuis 

Geert werd geboren op 18 mei 1920 in Haaks
bergen . 
Hij overleed op 9 april 1995 in het M.S.T. te 
Enschede. 
Na de uitvaartviering op 13 april 1995 hebben 

,;·., wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerk
hof te St. lsidorushoeve. 

Wij hebben hem gekend als een hardwerkende, 
stille man , die rustig zijn eigen gang ging . 

Geert had graag mensen om zich heen , maar 
zelf bleef hij het liefst op de achtergrond . 
Hij werkte jarenlang bij de ruilverkaveling, het 
waterschap en de heidemij. Hij hielp o.a. bij 
de aanleg van de bergingsvijver en 't nieuwe 
kerkhof in Haaksbergen. 
Vanaf november 1980 was Geert bij huis. 
Als het weer meezat, was hij buiten te vinden. 
Dan maaide hij de sloten uit , of spitte hij de 
moestuin . Ook zorgde hij ervoor dat het erf 
er altijd netjes bij lag . 

Naast zijn werk was voetbal zijn grote hobby. 
Hij kende alle uitslagen en alle spelers bij 
naam. 

De laatste jaren heeft Geert zich ook inlJezet 

voor 't onderhoud van 't kerkhof. Daar ging 
hij graag naar toe . Ook de laatste tijd in 
't ziekenhuis vroeg hij nog regelmatig : .. Hoe 
ligt 't kerkhof erbij ?" 
Soms viel 't hem ook zwaar om naar het 
kerkhof te gaan . Vooral na het plotselinge 
overlijden van zijn petekind Miranda. 

Ook het afgelopen jaar is moeilijk voor 
Geert geweest. Hij moest steeds meer werk 
uit handen geven, omdat zijn lichaam het 
niet meer aankon . Dat viel hem zwaar omdat 
hij zijn hele leven nooit ziek was geweest . 
Uiteindelijk kwam hij in het ziekenhuis te
recht. Hij moet veel pijn gehad hebben, maar 
we hoorden hem nooit klagen. 

Op zondag 9 april is hij rustig ingeslapen , 
zijn lichaam kon niet meer. 

Wij zullen hem missen maar we zijn ook blij 
dat hem verder lijden bespaard is gebleven. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en voor uw steun na het overlijden 
van Geert zeggen wij u hartelijk dank. 

Fam . Botterhuis 


