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In dankbaarheid gedenken wij 

JOHANNES HENDRIKUS SCHOTHUIS 
weduwnaar van 

HENDRIKA GEERTRUIDA OUDE GEERDINK 

Jens Schothuis werd geboren te Langeveen op 9 maart 
1908. Na een zeer welbesteed leven is hij op 87 jari
ge leeftijd overleden in zijn woning, gesterkt door het 
sacrament van de zieken, op 12 november 1995. 16 
november hebben we hem, na de gezongen uitvaart
plechtigheid in zijn parochiekerk te Zenderen, te ruste 

gelegd op het parochiële kerkhof aldaar bij 
zijn echtgenote. 

Als 8 jarige jongen verliet hij met zijn ouders zijn 
geboorteplaats Langeveen en kwam naar Albergen. 
Daar is hij tot aan zijn dood blijven wonen. 
Hij was een tevreden mens, die in soberheid en eer
lijkheid zijn weg door het leven heeft gevonden. 
Hij hield van het leven zonder daar uitbundig over 
te zijn. Hij was meer een genieter in stilte. Rustig ging 
hij zijn weg, kon bijzonder goed luisteren en wan
neer hij zijn mening uitsprak, was het een woord van 
wijsheid. Hij was bedachtzaam, ging niet over één 
nacht ijs en was niet altijd blij met de moderne tech
nische vooruitgang in de wereld. 
Hij had veel over voor zijn gezin, heeft er altijd hard 
voor gewerkt. Hij hield veel van zijn kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen, en had niets 
liever dan dat ze allemaal gelukkig waren. 
Samen met zijn vrouw heeft hij het leven aan de Loo
leeweg 14 weten te maken tot een mooi, evenwichtig, 
godsdienstig en vredig leven. De kinderen werden 
groot, gingen trouwen, en verlieten het ouderlijk huis. 
Hij was blij dat zijn zoon Henny bleef. Met de komst 
van Siny, zijn vrouw, kwam er weer jong leven in 
huis. 
Opa genoot daarvan. Jeanette heeft altijd een bijzon
dere plaats in het hart van opa gehouden . Zij heeft 
er dan ook veel aan gedaan het laatste deel van het 
leven van Opa te verzachten. 
Hij had zich altijd graag laten leiden door zijn liefde 
voor zijn vrouw. Met haar overlijden op 10 maart 
van dit jaar, werd ook zijn leven gebroken. Nog 
erger werd het toen zijn zoon Henny 6 weken later 
plotseling stierf. 
En toen gebeurde het. Hij die zolang zo gezond was 
geweest, werd ziek. Ongeneeslijk. Hij heeft het 
bericht van de dokter rustig aanhoord. Hij heeft zich 
niet verzet. Hij raakte niet in paniek. Hij was bereid 
zijn leven uit handen te geven, terug te keren naar 
zijn Schepper, om verenigd te worden met Trui en 
Henny. 
Moge God ons troosten en hem weer gelukkig maken. 

Voor uw meeleven met het overlijden van pa en opa 
zeggen wij Cf heel hartelijk dank. 

Familie Schothuis 


