
Dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS POORTHUIS 

Hij werd in Oldenzaal geboren op 10 mei 
1887. Hij trouwde op 22 augustus 1922 met 

GEZINA MARIA JOSEPHINA VELTHUIS 

Gesterkt door het Sacrament van de zieken, 
stierf hij 15 mei 1977 in het ziekenhuis van 
Oldenzaal. Bij zijn uitvaart op 18 mei d.a.v. 
hebben wij in de Eucharistieviering God ge
dankt voor zijn leven temidden van ons. 
Daarna hebben wij zijn lichaam begraven 
op het kerkhof te Oldenzaal. 

Geboren uit een aloud Twents geslacht, 
heeft hij in zijn vaderstad met doorzettings
vermogen een eigen zaak opgebouwd. Hij 
was een gelovig mens, die zijn vertrouwen 
op God stelde in de moeilijke jaren, maar 
ook zijn dankbaarheid toonde, wanneer het 
hem voorspoedig ging. 
Met zijn vrouw stichtte hij een gelukkig ge
zin. Wat zij beiden van huisuit hadden mee
gekregen aan geloofszin en liefdevolle zorg 
voor elkaar, gaven zij vertrouwvol door aan 
hun kinderen. 
Hun gezin werd niet voor leed gespaard. 
Eerst stierf hun jongste zoon Antoon - later 
moesten zij het leed verwerken van het 
sterven van hun oudste zoon Hennie. 
Gezond van hart bereikten zij - na de jaren 
van harde arbeid - een gelukkig~., en lange 

levensavond. Wonend temidden van hun 
kinderen, genoten zij van het leven en leef
den naar hun 55-jarig huwelijk toe. Negen
tig jaren oud, stierf hij na een korte ziekte, 
rustig en tevreden. 
Voor zijn dierbare vrouw, bijna negentig 
jaar oud, is dit een zwaar afscheid; want 
hoe langer twee mensen in liefde naar 
elkaar toe zijn gegroeid, des te zwaarder 
wordt het verlies van elkaar gevoeld. 
Toch zullen allen, die achterblijven. God 
dankbaar zijn dat zij zovele jaren bij elkander 
mochten blijven in gezondheid en onder
linge liefde. 
's Zondags vóór Hemelvaart heeft God vader 
geroepen, om voor altijd met de Heer ge
lukkig voort te leven in de hemeL Gods 
Huis temidden van de mensen. 
Wij weten dat wij in liefde met hem ver
bonden blijven en wij zullen vader in ons 
gebed dankbaar blijven gedenken. 

Voor Uw blijken van deelneming, onder
vonden na het overlijden van mijn dierbare 
echtgenoot, onze zorgzame vader en lieve 
grootvader, betuigen wij U onze dank. 

FAMILIE POORTHUIS 
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