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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Mientje Poorthuis 

echtgenote van Johan Poorthuis 

Zij werd geboren in Losser op 28 mei 1941. 
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken is zij 

thuis overleden op 30 november 2010. 

Lieve Ma, je was een lieve, zorgzame en trotse 
moeder en oma. Meer dan 48 jaar waren Pa en Ma 
getrouwd. En meer dan 51 jaar kennen ze elkaar 
al. Ze hebben elkaar leren kennen bij "De Klomp" 
op het bal. Ze heeft een tijd gewerkt bij spinnerij 
Tubantia. Ze is gestopt met werken om de zorg op 
zich te nemen van een inwonende oom en tante. 
30 jaar hebben ze op het Java, aan de Nederzet
tingweg gewoond. Toen ze in 1992 zijn verhuisd 
naar de Wouwstraat hebben ze voor het eerst in 
hun leven vakantie gevierd en wel meteen naar 
het echte Java aan de andere kant van de wereld. 
Wat dus betekende dat ze ook voor het eerst gin
gen vliegen. Achteraf zou Ma bekennen dat vlie
gen nooit haar grote hobby zou worden. 
Het wonen aan de Wouwstraat beviel hun wel, 
ze hadden eindelijk meer tijd voor elkaar en voor 
zichzelf. Ze beleefden mooie momenten tijdens 
de vele feestjes in de buurt. Tot haar grootste 

hobby's behoorde het bezoeken van de kaart
avonden en bingo avonden van de voetbal en de 
duivenvereniging. Ook het kaarten en spelletjes 
spelen met de kleinkinderen vond ze erg leuk. 
De reisjes naar vrienden in Coburg vonden ze 
prachtig en genoten hier volop van. De laatste 
vakantie die ze samen hebben gehad was in Lour
des. Ma vond dit geweldig, ze was een groot be
wonderaar van Maria. 
Toen 16 jaar geleden bekend werd dat Ma diabe
tes had werd het leven voor Pa en Ma toch iets 
anders, ze moesten hier terdege rekening mee 
houden. De laatste jaren begon ze met haar ge
zondheid te klungelen. Ze lag diverse keren in 
het ziekenhuis, waarna ze toch iedere keer weer 
opknapte. De laatste jaren moest ze drie keer 
per week naar de nierdialyse, wat toch zeker de 
laatste tijd, een steeds zwaardere opgave werd. 
Ondanks deze toch wel zware belasting, bleef ze 
opgewekt en vond ze het prachtig als ze iets voor 
en met de kleinkinderen kon doen. 
Afgelopen dinsdag is ze heel vroeg in de morgen 
rustig ingeslapen. We bewaren mooie herinnerin
gen aan Ma en zullen haar erg missen. 

We willen iedereen bedanken voor hun betrok
kenheid en medeleven. 

Johan Poorthuis 
Jan en Yvonne, Nicole, Anouk 
Regine en Frank, 5ilvie, Nick 
Eddie en Mariska, Sabrina 




