
Ter gedachtenis aan 

Hendrikus Johannes Poorthuis 
echtgenoot van 

Dina olde Heuvel. 
Hij is 30 augustus 1927 te Lonneker 
geboren. Onverwacht overleed hij 11 april 
1981 te Overdinkel, gesterkt door de 
zalving der zieken. Wij legden hem op 
15 apri l d.a.v. t e ruste op het r.k. kerk
hof te Overdinkel. 

De l ente kwam met alle levenskracht 
in de natuur, de zon was vol van alle 
heer lijke warmte toen plotseling de ki lte 
van de dood neerstreek over ons ge
zin, onze famil ie en onze bu urt. 
Een man en vader, verknocht aan zijn 
gezin, aan z ijn werk en hobby's, gezien 
in de fami lie en de buurt om zijn eer 
lijk en oprecht karakter, is van ons 
heengegaan. 
W ij herinneren ons hem al s een man 
van weinig woorden, maar goedhartig, 
die niet kl aagde en niet beklaagd wilde 
worden. Toch knaagde het leed om het 
verl ies van een goede vriend aan de 
kracht van zijn hart dat nog belast 
werd met zijn zorg nog wel te kunnen 
werken en te genieten van zijn hobby's. 

Met een enkel woord gaf hij te kennen 
dat hij voorvoe lde dat hij er niet lang 
meer zou zijn. 
Hij heeft zijn strijd gestreden. 
Afscheid nemen van zo'n man en vader 
is hard. Dat hij niet meer bij ons zal 
zijn, za l ons pijn en verdr iet blijven 
doen. 
In het geloof aan de Heer, die heeft 
ge leden en is gestorven, bidden wij dat 
hij met die H eer mag leven in de heer
lijkheid van Gods huis. 
Wij zu l len hem dankbaar in onze her
innering houden. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstell ing, 
betoond na het overl ijden van mijn innig 
geliefde man en mijn lieve papa, be
tuigen wij u onze oprechte dank. 

D. Poorthuis-olde Heuvel 
Anny - Wolfgang (verl oofde) 


