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In liefde blijven wij verbonden met 

Herman Botterhuis 
-Mos Herman-

Herman werd geboren op 8 mei 1923 te St. Isidorushoeve. Hij is gestorven 
op zijn 80ste verjaardag, 8 mei 2003. Na de uitvaartviering op 13 mei in de 
parochiekerk te St. Isidorushoeve, hebben wij hem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Herman was de oudste in het gezin van 5 kinderen als enige jongen met 
4 zussen. Hij is altijd thuis gebleven samen met zijn zus Anne. Na zijn 
schooljaren heeft Herman thuis meegeholpen op de boerderij. Op 19 jarige 
leeftijd is hij als vrachtwagenchauffeur begonnen bij Doeschate. Daar heeft 
hij met veel plezier zijn werk gedaan. Hij kon er nu nog mooie verhalen 
over vertellen. Hij wist dan nog elk weggetje en plekje te vinden in Twente. 
Om gezondheidsreden moest hij stoppen, hierna heeft hij Anne op de 
boerderij geholpen. 

Herman hield veel van voetbal. Hij was dan ook vaak te vinden bij 
voelbalwedstrijden. Zelfs nu kon hij nog tot in de late uren voetbal op TV 
kijken. Veel eisend is hij nooit geweest. Gezelligheid stond bij hem voorop. 
Blij was hij als er iemand kwam kuieren. Bij het weggaan vroeg hij dan 
ook: " wanneer kom je weer?" . Zijn humor en belangstelling voor anderen 
was ook groot. De laatste jaren liet zijn gezondheid wel wat te wensen 
over. Aan hulp van buren, familie en thuiszorg heeft hij veel steun gehad. 
Fijn vond hij het dat familie bij hem kwam wonen. Na weer een keer in het 
ziekenhuis, vond hij het goed. Hij wilde zijn verjaardag graag thuis vieren. 
Heel gezellig heeft hij die dag nog met zijn familie en buren doorgebracht. 
Tevreden is hij gaan slapen zoals hij het ook graag had gewild. 

Herman bedankt. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn leven en na het overlijden van Herman 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Botterhuis. 


