
Heer, blijf bij ons, 
want het wordt nacht. 



AFSCHEID 

Ik weet 't Ben, jij was door God ge·zonden, 
Toen ik jou ontmoette op mijn levenspad, 
Nu sta ik sti 1, met tranen, aan je stervens
sponde, 
En schenk je bloemen, want ik heb l iefgehad . 

D it is 't wat ik voo r je heb gekozen: 
Voor Gijs en Gezy e lk een orchidee, 
En in je• st ill e handen leg, ik rode rozen, 
Voor 't ge luk en voor de l iefde van ons twee. 

Ik dank je, voor de ve le b l ijde dagen, 
Dat jij mijn troost was en mijn toever laat, 
Je g.aat niet heen, al word je wegged ragen, 
Omdat ons st i I gesprek toch verder gaat. 

Met jou zal ik voor de k inderen zorgen, 
En, zoa ls jij, voor anderen een zegen zijn, 
Na e lke nacht daagt weer de morgen, 
En altijd zu ll en we te zamen zijn. 

Ik heb mij, met de kinderen, gebogen, 
Voor Gods Wi l, ik zie de weg voor mij, 
Wij danken Hem me t tranen in de ogen , 
Want jouw gedachtn is b,lijft ons bij. 

Zijn goedheid bracht ons bij e·lkande r, 
En voegde hart en zie l tezaam, 
Nu vraagt H ij van de een de ander, 
Geprezen zij, o Heer, Uw naam. 

Ik weet 't Ben, jij was door God gezonden, 
Toen ik j ou ontmoette op mij n levenspad, 
Nu sta ik sti l met tranen, aan j e stervens
sponde, 
En schenk je b loemen, want ik heb l iefgehad . 

Ria 
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Als dankbare herinnering aan 

BERNARDUS SYLVESTER POORTHUIS 
echtgenoot van 

Maria Antonia Huberdina Moonen 

Geboren te Lonneker op 31 december 1932. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
overleed hij op 12 augustus 1981 te Berkel
Enschot. 

Voor de ve len , die Ben kenden, zal het moe i
lijk zijn zonder hem verder te moeten gaan. 
Zijn warm e be langste ll ing, voor " de mens " 
was groot , zonder onderscheid te maken in 
rijk en arm, jong of oud . 
Waar hij kwam, werd het licht! 
Typerend hiervoor was onlangs de uitspraak 
van zijn vader: ,,waar Benn ie is, heerst ge
zellighei d" . 
Ben heeft misschien intuïtief aangevoeld dat 
hem geen lang leven beschoren was . Hij leef
de tenminste erg intensief en hij heeft geen 
enke le dag in ledigheid doorgebracht. 
Voor ve len kan hij als voorbeeld gesteld wor
den, want hij deed zijn dage lijkse werk met 
'n groot verantwoordelijkheidsgevoel en met 
veel enthous iasme, waardoor het tevens moge
lijk was dat hij " Van Heek Med ical" op volle 
toeren l iet draaien. 
Tege,lijkertijd leefd e hij erg mee met het l ief 
en leed van z'n klanten. Hij von d het leven 
'n boeiend avontuur met God als z'n trouwste 
vriend en veel mensen om zich heen , d ie hij 
li efhad . 
Toen zijn mooie en kracht ige lichaam met zijn 
temperamentvo ll e en levens lustige karakter, 
door d ie vreselijke z iekte werd aangetast en 
hij maanden aan bed gekluisterd was , heeft hij 

zijn strijd moedig gestreden en was hij nog 
steeds 'n troost voor de ander. 
Hij heeft zelfs vaak zijn dankbaarheid uitge
sproken voor het vele geluk, dat hem in dit 
Aardse Paradijs was geschonken. 
Zijn grote gevoel voor humor heeft hem ook 
in zijn laatste levensdagen niet in de steek 
gelaten, waardoor het voor iedereen prettig 
was b'J hem te zijn. 
Hoewe•I het ontzettend moei lijk voor Ben was, 
zo j ong afscheid te moeten nemen van z'n 
vader, z'n gezin , fami l ie en vrienden, heeft hij 
z'n kruis ontzettend moedig gedragen . 
Zijn rotsvaste vertrouwen op God heeft hem 
daarbij geholpen. 
Al s mens was Ben "g root". 
Wij bedanken hem daarvoor en het geeft ons 
tevens de kracht om in dit leven verder te 
gaan. 

Voor uw overweldigende belangstell in g tijdens 
de ziekte van Ben en medeleven betoond na 
het over l ijden, danken wij u hartelijk. 

Ria Poorthu is 
Gezy en Gijs 


