
Zwijgzaam" .. stil en zonder klagen, 
wilde jij je ziekte dragen. 

Je vocht met al je levenskracht, 
voor elke nieuwe dag en nacht. 

Zó ben je langzaam ... moegestreden, 
uit ons midden weggegleden. 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Geertruida Aleida Petronella 
Poorthuis - van der Heiden 

die op 12 december 1933 in Losser 
geboren werd. Ze was gehuwd met 

Hendrik Gerhardus Poorthuis. 
Op 17 juni 1999 is ze thuis, na het 

ontvangen van het sacrament van de 
Ziekenzalving, overleden. 

We hebben haar op 22 juni, na de 
Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, naar 

het crematorium te Usselo begeleid. 

Het valt ons zwaar afscheid te moeten 
nemen van deze lieve vrouw, moeder en 
oma. Maar vele dankbare herinneringen 
zullen ons met haar blijven verbinden. Ze 
was een vrouw die in alle eenvoud leefde 
voor haar gezin. Ze was ook het liefste 
thuis. Daar kon je met alles bij haar terecht. 

Haar opmerkingen gaven je vaak te den
ken, want ze had met haar nuchtere kijk op 
het leven een bepaald soort humor. 
Wat was ze trots op haar man, haar kinde
ren en kleinkinderen. Haar kinderen waren 
goud, haar kleinkinderen parels, zo zei ze. 
Ze vond het gezellig om samen met haar 
broers en zussen op vakantie te gaan. Zo 
was ze ook een keer in Lourdes. 
Toen een ernstige ziekte zich openbaarde, 
heeft ze moedig haar lijden gedragen. In 
haar geloof vond ze de kracht het onver
mijdelijke te aanvaarden . En zo was ze 
bereid afscheid te nemen, maar ze wilde 
graag naar huis. Zoals ze zelf zei zou onze 
Lieve Heer haar anders niet kunnen vinden, 
want ze lag in Enschede, in Nijmegen en 
toen weer in Enschede in het ziekenhuis. 
Temidden van haar dierbaren is ze vredig 
ingeslapen en heeft God haar gevonden. 
Truus, moeder, oma bedankt voor al je zorg 
en liefde. 

Rust nu in de vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij· 
den van mijn dierbare vrouw, onze zorgza
me moeder, schoonmoeder en oma. 

H.G. Poorthuis 
Kinderen en kleinkinderen 


