
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Hermina Johanna Poorthuis. 
Zij werd geboren en gedoopt in Los
ser als dochter van Bernardus Poort
huis . .'t Zew", en Maria Hermelink. 
Z11 ging als ongehuwde vrouw door het 
leven. Ziekte kende zij praktisch niet. 
Alleen in de laatste winter werd haar 
gezondheid hevig aangepakt : griep, 
zware longontsteking en dikwijls voor· 
komende benauwdheid. 
Meerde malen had zij de wens uitge
sproken om graag In haar eigen huis 
te mogen sterven. Op 29 mei 1986 ging 
dit gebed zo snel in vervulling, dat zij 
nog het H. Oliesel ontving en 2 juni 
1986 werd zij begraven op het kerkhof 
van de Maria Geboorteparochie te Los· 
ser in het graf biJ haar broer Hannes 
en haar zus Siena. 

Mina was een gelovige vrouw en god· 
vrezend. Zij had een goed verstand en 
liet zich niet door andere mensen over
reden. Als haar mening vaststond bracht 
niemand haar meer van die gedachte af. 
Als zij zondags niet naar de kerk ge. 
weest was, wat praktisch niet voor
kwam, dan ging zij door de week niet 

weg van huis. En daar wilde zij niet 
graag alleen zijn. Zij was angstig voor 
het natuurgebeuren van het onweer. 
In haar werkzaamheden heeft zij als 
naaister menig bruidskleed gemaakt en 
in latere jaren wist zij nog precies voor 
wie. 
Mina was in Losser een vrouw, die ge· 
schiedenis maakte. Ze wist veel van 
vroeger, leefde zelf nog als in ~oorb1je 
jaren en de nieuwe stromingen in dez~ 
tijd vond zij maar niets. D;ep was zij 
doordrongen var. de gedachte, dat l'iet 
aan ons de eer toekorrt, maar alleen 
aan God. Daar vond zij waarachtige 
liefde en trouw. Heer, laat Mina uw 
Majesteit zien in de hemel, gekroond 
met glorie en luister. 

Mina werd 81 jaar. 

Hartelijk dank voor uw betoonde be
langstelling. 


