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Ter herinnering aan 

Maria Christina Johanna Holst 

weduwe van 

LAMBERTUS GERHARDUS POORTHUIS 

Geboren te Losser 10 mei 1912. 
Overleden aldaar op 19 januari 1993. 

Ma 1s er niet meer. Ze 1s bij Pa. 
Geboren in het Achterdorp uit een oud Los
sers geslacht, groeide ze op in een groot 
gezin waar altijd veel werk te doen was: 
haar moeder die op jonge leeftijd verlamd 
raakte, de drogisterij, de boerderij. 
Voor ze op de fiets naar Denekamp naar 
school ging, moest de winkel gedweild zijn. 
Ze hield van bloemen en had een grote ken
nis van kruiden. Ze werkte graag in de tuin. 
Op haar verjaardag brak de oorlog uit, zij 
verzorgde jarenlang dagelijks mensen die 
gewond waren geraakt. 
Op 25 september 1946 trad zij in het huwe· 
liJk met Albert Poorthuis, eveneens uit een 
oud Lossers geslacht, met wie ze bijna der· 

ug 1aar een gelukkig geL1nsleven heeft mo
gen beleven. Hun twee kinderen waren haar 
trots en stil geluk. 
Ze had een intense belangstelling en een 
feilloos geheugen voor de dorpsgemeen· 
schap en de historie van Losser. 
Haar Twentse gastvrijheid, waarbij de deur 
,los" was en de koffie bij gelegenheid met 
,,knieperkes' ' klaarstond voor iedereen, 
eerst aan de Teylersstraat en later aan "het 
kleigat" stond hoog in het vaandel. 
Later bleef ze wonen bij haar kinderen en 
kleinkinderen aan de Braakstraat. 
Inge, haar oudste kleinkind Hendrik, die al· 
tijd lekkere taartjes voor haar bakte. Marie· 
keen Marjan die naar haar genoemd zijn en 
Albert, de jongste, die geboren werd op de 
sterfdag van opa Albert. 
Op 19 januari 1993 werd het dagboek van 
haar leven, na een kortstondige ziekte, 
gesloten. 
Verdrietig zijn we om haar gemis. maar ook 
gelukkig en blij dat haar een lang lijden is 
bespaard. 
Als een zorgzaam en diepgelovig mens wil· 
len we haar in onze herinnering houden. 

Hartelijke dank voor uw meeleven. 

Familie Oude N.jhurs 
Familie Poorthu1s 


