
IN MEMORIAM 

JOHANNES POORTHUIS 



t~e~n~~~~. ~~ed;~~~~~~~~ 
Echtgenoot van 

· JOHANNA VISSCHEDIJK 

1n leven 54 jaar lid van het Parochiaal Zangkoor, 

gebooen te Losser 13 April 1865, voorzien van de 
H.H . Sacramenten dar stervenden, overleden te 
Losser 6 Februari 1941 en begraven tO F~bruari 

op het R. K. Kerkhof a ldaar. 

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de 
wegen der gerechtigheid gevonden worden . 

De overledene wordt betreurd, niet alleen door 
zijn fa:nîlie, maar ook door zijn vele vrienden en 
bekenden. 

Hij was bemind bij God en de menschen en 
zijn aandenken blijft in zegening. 

Vanaf zijn kinderjaren was hij lid van hal Zang
koor. Groot was zijn ijver voor den Eerediens t 
des Heeren en hij was een voorbeeld voor anderen. 

Tijdens zijn leven tot •an zijn doo~ heeft hij 
den lof van God bezongen , moge hij zich nu 
mengen in de koren der engelen en he iligen met 
het driewerf heilig is de Haar, de God der Heer
scharen. 

Mijne dierbaran, ik moet u verlaten. God roept 
mij. Gods wil geschiede. Da tijd gaat snel voorbij. 
De scheiding duurt slechts kort. Blijft trouw aan 
de lessen , dîe ik u gegeven heb, bemint e lkaar, 
leeft zoo , dat wij eens met elkaar voor eeuwig 
gelukkig mogen zijn tn den hemel. 

Gij allen, ook mijn vele vrienden en bekenden, 
vergeet mij niet en bid voor mij. 

Heer, geef hem de eeuwige rust 
En het eeuwige licht verlichte hem . 
Dat hij ruste in vrede. Amen . 



IN MEl-'ORIAM , 

JOHANNA VISSCHEDIJK JOHANNES POORTHUIS 



t~·~~~~w~~~·~~~~~~z~i~~r 
Echtgenoot van 

JOHANNA VISSCHEDIJK 

In leven ~4 jaar lid van het P,1rochiaat Zangkoor, 

geboren te Losser 13 April 186~. voorz,en van de 
H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te 
Losser 6 Februari 1941 en begraven 10 Februari 

op hel R. K. Kerkhof ald•ar. 

Een eerekroon zijn de hooge ja ren. die op de 
wegen der gerechtigheid gevonden worden. 

De overteóeno wordt belf·eurd, niet alleen door 
zijn farni lie, maar ook door zijn vele vrienden 
en bekenden. 

Hij w,19 b•mind bij God en de menschen en 
zijn aandenken b lijft in zegening. 

Vanaf zifn kindar_la rén was hiJ lid van het Zang . 
koor. G1•oot was zijn ijver voor den EarediAnst 
des Heeren en hij was eon voorbeeld voor anderen. 

Tijdens zijn lev•n tot a.1n 71Jn dood heeft hij den 
lof van Gocl bezongen, moge hij 1ich nu mAngen 
in do koren der engelen en heiligen met het drie
werf he ilig Is de Heer, de God der Heerscharen. 

Mijne dierba:•en: ik moet u verlaten. Goó roapt 
mij. Gods wil geschiede. De tijd gt1<1t snel vooroij. 
De scheiding duurt slechts kort Blijft trouw aan 
de lessen, «.He ik u gegeven heb, oerni"l elkaar, 
leeft 100, dat wi.1 eens met elkaar voor eeuwig 
gelukkig mogen lijn In den hamel. 

Gij allen, ook mijn vele vrienden en bekenden, 
vergeet rnij niet en bló voor mij. 

1-IP.er. gaAr ham da eeuwige rust 
En het eeuwige licht vei-lichte hem. 
Dat h ij ruste in vrede Amen . 

t~e~,~~~w~~b~~~~C·~v~~~~~r 
Weduwe van 

JOHANNES POORTHUIS 
Lid van de Derde Orde van St. Fr•nclscu• 

geboren t• Gnmmelke (gem. Woer•oln) 17 Dece1"ber 
1871. voorzien van dé H H. Sacramenten der ster· 
venden, overleden 8 Fehruarl 1941 In hel R. K. 
Ziekenhuis te Losser en 12 fAt'>l"lH'lri begraven op 

het R K Kerkhof aldaar 

' t Is een zw1111 r Vêrlles ~Is vader wordt weg. 
genomen uit de familie al s hl. ook op hooge 
leeftijrl, m11"" nu is het verlies wel duobel 7waar: 
Vbder en moeder ver!i1uen :zon kort n<i Alkaar. 

Nog heeft ziJ ha;:ir man liefdev()I v&rzorgrl In 1ijn 
laatste daqen ~ zij voelde zich al ziek maar toch 
moest ze h~m helpen 7 vr()BÇl t• vee val'\ haar 
kr"chten en hvee dagen na hem Î$ ze qestorven 

Met elka11r hebben ze v&la ·aren gp,l11kk1g geleefd, 
hun kinderen in eer P.n dP.uod OPQévoed. met elka21r 
1ijn 1e ook gescheiden uit d·I le..,An om het loon 
te ontvangen voor hun trouwen dier$t, om voor 
eeuwi~ met alk•ar g•lukklg t• 7i]n bi Gorl. 

7ii was een liefdevolle eçhtgenootP. en zorQ111me 
moeder, ijveriq In den dienst van God. Geheel 
overgegeven al'ln cfer' vv 1 v1tn God is ziJ qestorven. 

Je1us, Maria, Jnzef. laat mij in Uw ga1el$ehap 
in vrede sterven . Zoo bleef zij bidden t"t het einde. 

Dierbare kindP.ren ên keinl<ind eren . Ge l H nu 
bodr oefd omrlat v;tder ~n ik b?iden van u zijn 
weggegaan. Maar het ge oof moge u kracht geven 
en sterkte Wij tul,en elkaar weorz·an. Bemint 
elkander, blijft t<ouw in den dienst van God, ver· 
oeet ons niet In uw gebed 

Dat zij ruste In vrede. Amen, 
Kl714 


