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GEERTRUIDA POORTHUIS 
" r• DOr re losser op 9 augus1u' 1806. 

Z11 huwde op 10 januari 1917 met 
JOHANNES BERN IN HET VELO 

z,, overleed plotsel ng Ie Denekamp op 8 december 
1979 no nog voorzien te zijn van het sac:rament der 
z1eken en ze werd begraven op he' r.k . kerkhof te 

Denekemp op woensdag 12 december 1979. 

Moeder is plotseling van ons heengegaan. Niemand 
had dit verwacht. ook zijzelf niet, want zij was voor 
haar hoge leeftijd nog een vitale, gezonde vrouw . 

Met het 009 op de komende feestdagen was ziJ 1n 
da week voor haar dood oog gaan winkelen . Maar 
haar eigen wen1 91n9 hiermee wel in vervulling Z•J 
wilde immers heengaan zonder een last te 111n voor 
haar omgeving door ziekten, dié aal"I hoge jaren eigen 
ZtJO. 

Nu wij •fiche d moeten nemeri van moeder, ''J" WIJ 

dankbaar voor dit mooie leven. 

Haar kinderen roemen haar om haar werkzaamheid en 
niet aflatende zorg voor haar 9ez.in1 om haar aandacht 
voor alles Zij herinneren zich haar zelfstandigheid van 
karakter, die steunde op e en eerlijke en Vilsfe geloofs· 
overfui91n9 1 waardoor ze alles wat ze aan lief en leed 
aan ups en downs, aan vreugde en tragiek te verwer• 
ken kreeg in h~or leven, kon aanvaarden als komend 
uil Gods hond. 

Htiar kinderen herinneren zich graag, hoe moeder op 
de hoogte was van dez.e tijd en hoe ze de vern1eu• 
w"1n9en in de kerk en wereld begrijpen kon ; hoe zij 
meeleefde mei de kerk, een uitgesproken l•efde hed 
voor de p•us en haar mededeelzaamheid. 

Maar vooral herinneren haar kinderen uch graag haar 
geest van gebed en het v•uthouden aan haëlr rozen
!krans. 

M11n dierbare kinderen en kle1nk1nde"en, probeert dan 
d.t beeld van werkzaamheid en eerlijke godsdiensbin 
•n U Ie bewaren, om er U gelovig aan op te trekken 
en dan z.ult U het goede dat vader en 1k begonnen 
waren. kunneri voortzette n 1n Uw eigen leven . 

lieve moeder, dank voor alles en rust nu 
in vrede bij God. 

Voor Uw belangslellong, Uw medeleven en Uw 

gebed, betuigen w•1 U oprecht donk. 

DENEKAMP, december 1979 
Brandlkhlerweg 30 

FAMILIE IN HET VELD 

J. BENNEKER • KOSTER • DENEKAMP 


