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1-In dankbare herinnering aan : 

Jans Botterhuis 
Sinds 7 september 1956 weduwnaar 
van 
Grada Schreljer 

Geboren 12 december 1899 te Haaksbergen . 
Voorzien van de ziekenzalving, overleden 13 
januari 1996 te St . lsidorushoeve. 
Na zijn uitvaartviering, begraven op het pa-
rochiekerkhof te St. lsidorushoeve op 17 janu-
ari 1996. 

Vade r/Opa : een man , honkvast en een echte 
huismus. 
Hij voelde zi_ch zó op zijn gemak als. hij thuis 
en in z'n directe omgeving kon bl11ven. Als 
oudste zoon moest hij in de vroegere jaren 
zijn ouders helpen om het grote gezin te on-
derhouden. 
Als jongen van 13 jaar was hij al boeren-
knecht tot aan zijn militaire dienst. Daarna, 
toen de zoutfabriek in Boekelo werd opge-
richt , heeft hij daar 8 jaar gewerkt als zout-
zieder en moest vaak door slechte en onbe-
gaanbare wegen naar zijn werk. Toen de fir-
ma Kamp in Boekelo een beton en bouw-
materialen bedrijf oprichtte is hij daar gaan 
werken. Dit was zwaar werk waar hij veel bij 
boeren en aannemers putten en kelders moest 
plaatsen en allerlei werkzaamheden in de 
bouwmaterialen moest voeren . De werkweken 
waren toen 48 uur en van vakantie en snip-
perdagen was bijna geen sprake. Hij heeft 
daar 32 jaar gewerkt. 
Daarnaast moest er thuis op de boerderij nog 
veel werk worden verricht waarbij hij ook de 
steun van zijn broers en zusters op een goede 
wjjze heeft ondervonden . 

In 1931 trouwde hij met Grada Schreijer en is 
toen bij zijn ouders ingetrokken . Uit hun 
huwelijk werden 7 kinderen geboren. 
Bijna 25 jaar getrom~d , kreeg zijn vrouw en 
onze ma/oma, een hersenbloeding en kwam 

·re overlijden. Ondanks dat hij veel steun 
mocht ondervinden van zijn kinderen en de 
toen nog in leven zijnde, zijn moeder, was 
het gemis voor hem zeer groot en leed aan 
stil verdriet. Pas nadat zijn zoon Bernard met 
Dinie bij hem introk en toen z'n petekind 
Gerdie werd geboren en later André en Erna, 
fleurde hij weer op en genoot alle dagen van 
zijn kleinkinderen die hij dagelijks om . zich 
heen had. Hij voelde zich hierbij zo nauw 
betrokken en erg gelukkig ook mede om-
reden dat hij het met zijn schoondochter erg 
goed kon vinden. Hij hechtte zich dan ook 
zeer aan zijn huisgenoten dat hem boven alles 
ging . Ook voo r zijn andere kinderen, klein-
en achterkleinkinderen toonde hij altijd een 
warme belangstelling. 
Met de buren wilde hij ook altijd een goed 
contact onderhouden en maakte graag een 
praatje met hen. 
De laatste jaren toen hij niet meer goed ter 
been was en zich helemaal binnenshuis be-
gaf kreeg hij heel veel bezoek van familie , 
vriend·en en bekenden ondanks dat hij zelf zo 
honkvast was. 
De mensen hoorden hem graag vertellen 
maar het was ook geen keer mis of hij kwam 
met zijn oude stropersverhalen voor de dag 
die hij altijd op een mooie wijze kon brengen. 
Hij voelde zich een tevreden mens vooral de 
laatste jaren toen hij hulpbehoevend werd en 
ziin schoondochter voor hem de gehele ver-
zorgin~ deed. Hij was haar heel dankbaar 
voor, en zei vaak tegen de mensen "Der is 
genne zuster die Dine (zoals hij haar noem-
de) het verbetteren kan" . Heel zeer deed 
het hem dan ook dat Dinie rugklachten kreeg , 
en hij zich de laatste vijf maanden van zijn 



leven door de Thu i'$zor,g moest laten verzor-
gen. Ook voor dé zastérs had hij alle lof en 
vond het fijn dat diÎ allemaal zo kon. 
Bijna 3 weken voor zijn einde is hij in z'n 
droom komen te vallen ,'erf brak de heup. Het 
was duidelijk: dit met een ·leeftijd van 96 jaar 
was voor hem het einde verhaal. 
Gelukkig nog is zijn grootste wens om in zijn 
eigen huis te mogen sterven vervuld . 
Heel tevreden en dankbaar was hij voor z'n 
mooie oude dag die hem was gegeven, wij 
mogen dan ook niet treuren alhoewel het 
gemis voor ons toch heel voelbaar zal zijn. 
Wij danken U God voor deze zorgzame vader 
en opa die voor ons heel veel heeft be-
tekend en wij hopen en vertrouwen dat hij 
bij U samen met ma/oma voor eeuwig ge-
lukkig mag zijn . 

Voor uw medeleven van ·vader/opa zeggen wij 
u hartelijk dank. 

De familie Botterhuis 
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