
Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Petronella Poorthuis
Olde Benneker 

weduwe van 
Wilhelm Poort.huis, 

Zij is geboren te Losser op 15 mei 1902. 
Voorzien van het H. Oliesel overleed 
zij te Enschede 22 september 1989. 
Op 27 september d.a.v. werd zij, na 
een Eucharistieviering begraven op het 
R.K. kerkhof te Overoinkel in het graf 
bij haar man. 

Moeder was altijd zeer actief en ver
richtte tot op het laatst de hele huis
houding, waarbij alles stipt en met regel· 
maat plaats had. 
Zij was een echte liefhebster van bloe· 
men en planten ; zij had als het ware 
groene vingers. Kreeg zij van iemand 
een stekje, alles groeide en bloeide. 
De tuin was haar grote hobby. 
Een grote bewogenheid voor de naaste 
familie was altijd aanwezig, alles wat 
haar kinderen en zelfs kleinkinderen 
deden interesseerde haar in hoge mate. 
Ellende bleef haar niet bespaard, naast 
het verlies van haar man verloor zij 
haar dochter op 48·jarige leeftijd en 

enige jaren geleden verongelukte een 
kleinkind; dit leed heeft haar diep ge. 
troffen. 
Humor en gezelligheid waren eigen
schappen, waarmee ze haar familie 
blij maakte. Als zij kon probeerde zij 
anderen te helpen en moed in te spre· 
ken. De buren konden vroeger altijd 
op haar rekenen, niets was haar ooit 
te veel, zij bewaren nog altijd goede 
herinneringen aan haar. 
T11dens haar ziekte wist moeder zich 
verzekerd van haar kinderen, die haar 
met niet aflatende zorg en liefde om
ringden. 
Moeder heeft naar de dood verlangd, 
vele malen heeft zij gebeden dat God 
haar in Zijn Liefde op zou nemen. 
Haar gebed is verhoord en wij danken 
God voor deze goede, sterke moeder 
en oma. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling, betoond na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot- en over
grootmoeder, betuigen wij onze op
rechte dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


