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In dankbaarheid blijven wij gedenken 

HENRICUS GERARDUS SCHOTHUIS 
echtgenoot van 

Siny Schothuis-Monnink 

Hij werd geboren te Albergen op 10 maart 1937. 
Geheel onverwacht stierf hij op 27 april 1995. 
Na de gezongen uitvaartdienst in zijn parochie
kerk te Zenderen hebben we hem begraven op het 

parochiekerkhof aldaar op 1 mei 1995. 

Grote verslagenheid in de vroege morgen, in het 
huis aan de Looleeweg, waar hij zijn hele leven 
heeft gewoond. Waar hij zich thuis voelde, meer 
dan op alle andere plaatsen in de wereld. 
Plotseling werd zijn leven afgebroken. Precies op 
de plek waar hij het liefst zat, in de keuken, op 
zijn eigen plaats, waar hij op dat moment verlich
ting zocht, omdat hij zich niet helemaal goed voel
de. Zonder doodstrijd is hij gestorven. Te jong. 
Pas 58 jaar. Geen tijd om afscheid te nemen. Klaar 
om de volgende dag op stap te gaan voor een week
endje in Drente. Wie verwacht dan de dood. Maar 
we weten het en hij heeft het weer eens heel 
duidelijk gemaakt: Dat we zullen sterven weten 
we allemaal. Wanneer we zullen sterven weet nie
mand. En zo is er weer een lege plaats ontstaan 
in dat huis, waar zo kort tevoren zijn moeder is 

overleden. 
Henny hield van het leven en van de natuur, vooral 
zoals die zich nu in het voorjaar ontwikkelde. En 
hij werkte graag. 
20 jaar lang, van 1970-1990, was hij molenbaas 
bij de Kalk- en Mortelcentrale van Hengelo. Van
wege lichamelijke kwalen werd hij, na enkele ope
raties, afgekeurd voor dit en ander werk. Dat was 
een heel pijnlijke zaak voor hem. Hij wilde graag 
werken en kon het niet. Als hij familieleden of 
vrienden met de auto ergens heen kon brengen, 
deed hij dat van harte. Dan voelde hij zich weer 
eens nuttig. 
We kunnen alleen maar gissen wat hij de laatste 
tijd heeft geleden. Hij zag er niet goed uit. Hij 
wilde daar niet over praten. Bang om verwezen 
te worden naar het ziekenhuis. Ervaringen van 
vroeger maken dat begrijpelijk, zeker gezien zijn 
gesloten karakter. Liefst was hij thuis bij Siny en 
,de dochters, die hem daardoor zo erg missen. We 
hopen dat zijn leven nu hernieuwd zal zijn bij zijn 
Schepper en Heer van Het Leven. 

Voor uw medeleven met het zo plotselinge over
lijden van mijn dierbare man, mijn trouwe zoon 
en onze lieve pa zeggen we U heel hartelijk dank. 

Familie Schothuis 


