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Marinus Christiaan Pothuis 
echtgenoot van Mana Hendr.ka Margaretha ten Ve1dhuis 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 24 december 1915. Na een 
kort ziekbed ove<leed hij op 10 november 1994 1n het zieken· 
h11is van Oldenzaal. w; hebben op 14 november afscheid van 
hem genomen tijdens de Uitvaartplechtigheid in de H. Drieê€n· 
heidskerk te Oldenzzal, wawna de crematie plaa!svond in het 
crematOOJl!l van Usselo. 

Afscheid nemen van deze lieve man, vader en opa valt zwaar, 
maar tegelijkertijd gedenken we in dankbaarheid alles wat hij 
voor ons heeft betekend. In hem verliezen we een belangrijke 
spi binnen onze familie, want h4 leefde voor de mensen van 
wie hij hield en h4 was er ~ hij iets voor anderen kon beteke· 
nen. Zeker de klemoderen hadden een belMg.rijke plaats .n 
Zfl hart: hij had een grote belangste!ing voor het wel en wee 
en hij volgde hun gangen op de voet. 
Met moeder. met wie hij op 13 november 48 raai getrouwd 
zou z11n, had hij een gelukkig huweli1ksleven. Het deed hem 
pijn dat ze enkele jaren geleden ziek werd en steeds minder in 
staat was te denken en te doen zoals ze gewend was. 
Op een bewonderenswaardige 11ijze heeft h4 haar nog een tijd· 
la:ig tllJls verzorgd, totdat he! ~t meer kon en ze v.erd opge· 
nomen in het ver;jeeghuis 'Oldenhove • il Lossa 

In het afge:open jaar werd vader zoek. qn frchaam werd zwak· 
ker en hj werd ZJCI\ b6'MJSt dal deze st~ niet Ie wimen was. 
Over de ptjl d e hij leed sprak h ï met veel, maar wel heeft hij 
bewust afscheid ~en nemoen van de mensen waarvan hij held. 
Hoewel hij graag bij oos wilde blijven, heeft hij geaccepteerd 
dat hij niet meer beter zou worden. Omringd door de zorg van 
zijn dierbaren heeft hij zijn geest teruggegeven aan zijn Schep· 
per. Vader was een gelovig mens en vanuit dat gelool 1eelde 
hij als een rechtvaardig en goed meoS Vanuit dat gelovige ver· 
trouwen bióden we voor deze lieve man, vadel en opa dat hij 
geborgen mag z,, in de handen 1'311 de 1evende God en dat 
Hij met kracht en sterkte hen die achterblijven nabij wil zijn. 
We danken hem voor a!le goeds en vragen elkaar hem te be· 
waren in ons gebed en goede herinnering. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervonden na hel 
overlijden van mijl1 fieve man, onze vader en opa, betuigen wij 
U OC'le oprechte daM. 

Familie Poln.ás·ten Velchlis 


