


De zon schijnt in mijn ztel vandaag. 
her donker is gezwicht 

De hemellacht mij heden toe 
want Jezus is mijn Jicht. 

Dankbare hennnering aan 

Antonia Maria Poorthuis-Kortemeier 

Geboren op 25 oktober 1922 in het Duitse Rhe1ne ben 
ik op 8-jarige leeftijd naar Losser gekomen; het dorp 
waar ik wortel geschoten heb en zeer verknocht aan 
raakte. 
Na mi1n schooltijd heb ik jaren tn een confectie-atelier 
gewerkt. In t947 ben ik getrouwd met Klaas Poorthuis; 
uit ons huwelijk werden 5 kinderen geboren. 
Toen m11n man in 1983 door een beroerte werd getrot· 
fen en Invalide werd was het voor ons allemaal een 
zware slag. Bijna 11 jaar heb ik Klaas thws kunnen ver· 
zorgen totdat het met meer gtng en hiJ in het verpleeg· 
huis werd opgenomen, waar op 7 april 1995 een einde 
aan zijn leven kwam. 
Gedurende die tijd heb ik van miJn k1nderen en vele 
anderen veel steun ondervonden en ook miJn geloof in 
God heeft me altijd staande weten te houden. 
Meer dan 40 jaar was tk lid van de VNKV·vrouwenbe· 
wegtng waarvan 12 jaar als bestuurslid; dit waren voor 
mij leerzame en ontspannende 1aren. Daarnaast heb ik 
me nUtm 25 jaar nuttig proberen te maken voor de 
Zonnebloem. 
Voor de KSO mocht tk me als voorzitster van de zie· 
kengroep 16 jaar lang tnzetten voor de zieke leden. 
Mijn hobby s waren volleybal en gymnastiek en b11 het 
volksdansen kon ik me helemaal uitleven. 

Ik dank m1jn kinderen voor al het goede dat 1k van hen 
mocht ontvangen en vraag vergevmg daar waar ik als 
mens tekort mocht ZIJn geschoten. Eens zullen WIJ 
elkaar weer ontmoeten in een eeuwig leven. 
Ik ben miJn hele leven gewend geweest om zelf te 
beslissen wat ik wilde en hoe; daarom ben ik dankbaar 
dat ik tot aan het e1nde helder van geest ben gebleven 
en dat daardoor nu m11n laatste wensen kunnen en 
mogen worden gerespecteerd. 

Ton1 

De tekst hierboven is door Mamma zelf opgeschreven. 

Wij willen er zeff graag aan toevoegen dat we Ma nog 
vele gelukkige Jaren in gezondheld hadden gegund en 
nog zo veel meer; helaas is het anders gelopen en 
moesten we toch nog vriJ onverwacht afscheid van 
haar nemen. Opgelucht z1jn we dat haar een langere liJ· 
densweg bespaard is gebleven; daarom IS het goed zo. 

Moge z1j rusten in vrede 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziektepenode en 
na haar heengaan willen wil u met dit aandenken dank· 
zeggen. Een speciaal woord van dank gaat u1t naar de 
medewerk(st)ers van Zorggroep Sint Maarten en Carint 
die haar zo liefdevol hebben verzorgd en voor wie wer· 
keiijk niets te veel was. Daar kijken wij allemaal met vol· 
doening en grote waardering op terug. 

De k1nderen 

losser, april 2009 


