
In dankbare herinnering aan 

Bernardus Poorthuis 
weduwnaar van 

Johanna Maria Reehuis, 

Hij is geboren op 30 oktober 1909 te 
Losser en is gestorven op 25 decem
ber 1989. Wij hebben hem ter ruste 
gelegd op 28 december d.a.v, op het 
R.K, kerkhof te Overdinkel in het graf 
bij zijn vrouw. 

Op de eerste kerstdag, het feest van 
licht en vrede, is vader, te midden van 
ons allen, uit dit leven heengegaan. 
Vader was nog maar enkele dagen 
ziek, na een korte ziekenhuisopname 
was hij blij dat hij weer naar huis kon, 
want vader kon eigenlijk niet ziek zijn: 
ziekenhuis en doktoren waren hem 
vr2emd. Gelukkig dat hij thuis heeft 
mogen sterven. 
Vader was een gelovig mens, hij uitte 
dat op zijn eigen wij ze: hij had zijn 
vaste plekje in de kerk en hij ontbrak 
daar geen enkel week-end. 
Vader was streng voor zichzelf, hij had 
zijn eigen principes; alles wat hem 
overkwam verwerkte hij in stilte. 

Hij stond heel dicht bij de natuur en 
ook de natuur heeft zijn eigen wetten. 
In deze geest heeft hij ook de dood 
van moeder verwerkt, hij aanvaardde 
dat en verwerkte dat op zijn eigen 
stille manier. 
Vader wilde anderen niet belasten, lie
ver deed hij alles zelf en toch waar
deerde hij de zorg die aan hem werd 
besteed op een bijzondere wijze. Ook 
was hij erg gevoelig voor kleine atten
ties die hem werden geboden. 
Met zijn kleinkinderen had hij een 
speciale band, hij ging op in hun spel, 
zij waren echte vrienden. 
Wij zijn vader dankbaar voor wat hij 
voor ons heeft gedaan, wij zullen hem 
missen. Wij bidden dat God hem op
neemt in zijn vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve vader en opa, betuigen wij u on
ze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen, 


