


t 
We bewaren een dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS POLHUIS 

sinds 31 december 1988 
weduwnaar van 

MARIA JOSEPHINA BERENDS 

Hij werd geboren in Oldenzaal op 22 augustus 1908. 
Thuis werd hij plotseling door de dood getroffen op 9 
september 1992. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk 
hebben we zijn lichaam bijgezet in het graf van moeder 
op de begraafplaats te Oldenzaal op 11 september. 

Afkomstig uit een groot gezin van 10 kinderen, woonde 
hij vanaf zijn trouwen in Berghuizen, eerst aan de 
Kleibultweg, later aan de Burg. Wallerstraat. 
Gedurende 50 jaar werkte hij in de textiel, met ook alle 
aandacht voor het weven van goede kontakten onder 
elkaar. 
Samen hebben ze zich ingezet voor hun gezin van 4 
kinderen, zij als vrolijke moeder, hij als serieuze vader; 
van harte meelevend met hun 6 kleinkinderen. Van zijn 
kant verwachtte hij veel van zijn kinderen, met name dat 

ze zich werkzaam opstelden en zouden afmaken, waar 
ze mee bezig waren, met als levensregel: "Stel niet uit tot 
morgen, wat je vandaag kunt doen." Hij hield niet van 
uiterlijk vertoon, maar leefde eenvoudig, strikt 
rechtvaardig en vaak rechtlijnig. Van nature een gevoe
lig mens, kon hij zijn gevoelens moeilijk uiten, waardoor 
hij dikwijls als gesloten overkwam. 
Vroeger aktief als voetballer en scheidsrechter, bleef hij 
interesse tonen voor alle takken van sport, maar zijn 
grootste liefde vormden zijn duiven, die hij tot het laatste 
toe verzorgde. Zijn geest hield hij aktief vooral door zijn 
grote belangstelling voor anderen, voor het nieuws, voor 
wat er zich afspeelde in de wereld. Zijn geloof zat diep in 
zijn hart, daarvan getuigde hij zonder er veel over te 
praten. Hij was trouw aan zijn parochie en aan de 
Eucharistieviering, ook door de week.waarbij hij de 
laatste jaren via de H. Communie, door Wil meege
bracht, thuis de band bewaarde met Christus en zijn 
medegelovigen.Hij trok zich steeds meer terug in zijn 
eigen huis.bewust van zijn kwaal en van de kans opeens 
door de dood overvallen te worden. Hij was bereid "de 
Bruidegom tegemoet te gaan" 

Moge hij bij Hem vrede vinden voor altijd. 

Hierbij willen we u graag onze dank betuigen voor uw 
medeleven bij het heengaan van onze goede vader en 
opa. 

Kinderen en kleinkinderen. 


