


In dankbare herinnering aan 

Erwin Polhuis 

Geboren op 20 mei 1974. 
Overleden op 24 september 2000. 

Wij hebben Erwin, 
na de Eucharistieviering in de kerk van 
St. Jacobus de Meerdere te Lonneker, 

begraven op het parochiële kerkhof aldaar. 

Erwin is liefdevol opgegroeid aan de Losserse
straat te Lonneker, temidden van zijn ouders, 
oudere broer en jongere zus. 
Van hieruit is hem dan ook geleerd om aan te 
pakken en te werken aan een toekomst. 
Erwin deed alles voor iedereen, kon nooit nee 
zeggen, hij was daardoor meestal niet op tijd 
thuis. 
Niemand kon boos op hem worden, ook al ging 
er wel eens iets mis. 
Volgens zijn collega's en naasten was Erwin 
de jongen met de gouden handen. 
Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen. Hij 
was een vakman in hart en nieren. Kantoor- of 
winkelwerk was dan ook niet voor hem wegge
legd. 
Erwin was iemand die niet op de voorgrond trad 
maar veel deed en regelde. 

Zijn motor was zijn grootste hobby. 
Als het mooi weer was ging hij vaak samen met 
Manon een stukje toeren . Hij was erg voorzich
tig, reed nooit hard en had een hekel aan boch
ten . 
Als er ergens iets te vieren was, ging hij er graag 
naar toe. 
Vandaag is hij ongewild zelf het middelpunt! 
Als er één is die dit niet verdiend heeft, dan is hij 
het wel. 

Lieve Erwin we zullen je nooit vergeten. 

Manon Oonk 
Jan en Marietje Polhuis 
Mark en Wendy 
Nicol en Barry 

Je bent het beste wat me in mijn leven is over
komen. 
Helaas mochten we maar zo kort bij elkaar zijn! 
Maar als het aan mij had gelegen waren we 
oneindig lang bij elkaar gebleven! 
We waren voor elkaar bestemd, dat weet ik 
zeker. 

Rust zacht Erwin , vaarwel. 

Heel veel liefs en een dikke kus, 
je vriendin Manon. 


