
Gedenk In uw gebeden 

Gerhardus Johannes Poorthuis 
echtgenoot van 

Johann1 Maria Wegman 

Geboren te Losser 24 februari 1 896. overleed hij 
1 Juni 197 3 plotseling In Brodenbach (Du1tslond), 
voorzien van het HCrament der stervenden en werd 

5 Juni 1973 begroven op het R.K . kerkhof 
In loner. 

Deze dierbare overledene wa5 ••n echt diep ge . 
loYlg mens. Wij zouden hem kunnen vergelijken 
met Abraham, die een groot vertrouwen had en 
blij w" met zijn kinderen en kleinkinderen Ook 
met Joseph, die om zijn rechtvaardigheid en 1r
be1dze11mheld door God werd uitgekozen om -..oor 
Christus en M"a. te zorgen. Zo was ook deze 
overledene, arbeldzeam en zorgza1m iw-oor zijn 
d1erb1re vrouw en kinderen. 
Hij was bHJ van aard en dankbaar voor 1tle1 wet 
het leven hem bood en waarvan hij als echt chris
tenmens genoot. En terecht, want Chrl1tu1 he•ft 
toeh •an ons mensen de blijde boodsch•p verkon
digd en zijn e erste wonder g edaan In de feest
•reugde van de bruiloft te K•naan . 
Na de fe•shreugde Op de avond •oor het ••rtrek 
uit het •akantle•erblljf n••r huls h•eft hij zich met 
ZIJn •rouw ter rust e g • legd, Het was voor ftem de 
l••hte nacht •an zijn ••rdse le•en, de nicht waar
in hiJ tot zijn vader en moeder In de hemel kon 
zeggen; "Ik ben over1I geweest en het wu mooi". 
Het antwoord van zijn voder en moeder 111 ieker 
zijn geweest: "M•ar hier bij ons en de h•mel.se 
Vader Is d e eeuwige vreugde" . 
Eeuwige vreugde "oor d•ie dr•rbue ov•rîedene, 
m1ar •erdrl•t bij .z•jn vrouw, kinderen en kfelnkin• 
d•rer"I. Eén troost he•lt Christus U. die bedroefd 
Jljt, meegege•en: "W•ent niet .zoals degene, die 
zonder hoop zijn·. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Druk: de Lenge, Losser 

Voor uw bhjlten van deelnemmg na het o•er
lijden van m1Jn innig geliefde man, onze dier
bare vader, groot- en overgroot'f'ader, en de 

laatste eer aan hem bewezen, ziJn wij u zeer 
dankbaar. 

j. M. Poorthuis-Wegman 
Jonderen, ltleinlcinderen 
en achterltletnlcind 


