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Christin• Geertruide Poorthuia. 
Hij werd geboren in losser op 18 Ie· 
bruari 1917. Gesterkt door de Sacra
menten van de zieken, stierf hij in het 
ziekenhuis De Stadsmaten in Enschede 
op 4 augustus 1983. 
Na een Eucharistieviering in de pa· 
rochiekerk van de H. Martinus te los
ser, hebben zijn familieleden hem be· 
geleid naar Usselo op zijn laatste gang 
hier op aarde en hem aanbevolen aan 
de Heer van het leven Het was toen 
dmsdag 9 augustus 1983. 

Bescheiden . zo was hij · in heel zijn 
leven. Z elfs bij hevige pijn zou men 
geen klacht van hem horen. Met grap
jes hielp hiJ zichzelf door de nanghe1d 
heen. Dankbaar was hij voor de ver· 
zorging, d1e hij van familie en in het 
ziekenhuis ondervond. Dol was hij op 
zijn gezin en zijn familie, waar hij zich 
steeds voor inzette en er altijd op uit 
was vrede te stichten. Ruzie verfoeide 
hiJ. Altijd stond hij klaar, als een he I· 
pende hand moest worden uitgestoken. 

Nog mooiere dagen dan zijn jeugd wa
ren de dagen van zijn gezin. Dat maakt 
het moeilijk om afscheid te moeten 
nemen. 
Bedenken we, dat de Heer hem heeft 
opgeroepen. Dat zijn lijden voorbiJ Is 
en hem wordt geopenbaard .. Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft ge · 
hoord, wat de Vader bereid heeft voor 
wie hem getrouw zijn". . . 
Moeder, kinderen en kleinkinderen, fa
milie en vrienden, jullie weten het: hoe 
ik zou willen, dat je met elkaar omgaat. 
Wees zorgvol, eensgezmd en houdt 
ons geloof hoog. Dan hopen we elkaar 
weer te zien in de vreugde van het 
Vaderhuis. 
Heer, geef uw dienaar J!ln met · 
voorbijzien van zijn menseliJke. fouten · 
de vervulling van zijn gelov1ge ver· 
wachtingen. 

Voor uw blijk van medeleven en belang 
stelling na het overlijden van mijn in
nig geliefde man en onze zorgz~me 
vader, schoonvader en opa, betUigen 
wij u onze oprechte dank. 
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