
tn dankbare herinnering aan 

HENDRIK JACOBUS POORT 

weduwnaar \:111 Gelina Theussing. 

Hij werd geboren op 21 maa rt 1887 te 
Amersfoort, hij overleed nog onverwacht op 
9 mei 1986 in het verpleeghuis "Oldcnh ove" 

te Losser. 
Na een H. Eucharistieviering hebben ,~e z ijn 
lichaam te ruste gelegd op he t R.K, kerkhof 

te Glanerbrug op l 3 mei i 986. 

Vaders leven was eenvoudig. La"Xe en hang naar 
bezit waren hem vreemd. Met zijn dagelijkse 
maaltijden en zijn pruimpJe tabak ,, as hij te· 
vreden. 
Als jongeman van 17 jaar kwam hij om werk 
te zoeken van zij n geboortestad Amersfoort 
naar de Duitse grensstreek,\\ aar hij werk vond 
en a lles aanpakte om in ziJn onderhoud te 
voorzien. Hij kwa m in Glanerbrug in een kos t· 
hu is terech t, en in d ie tiJd leeîde hij moeder 
kennen. Ze uouv.den, er. uit hun huwelijk wer 
den tien !ánderen geboren. 
De srrijd om het bes taan ,, as hard in tb..: tijd 
vei telde hij latei vaak aan ons. 
Zijn militaire dicnslliJd, w~ardoor hij jaren ,·an 

huis was vóór en tijdens de eerste \\ ereldcorlog, 
drukte ergens een stempel op hem. en speelde 
een gxole rol in zijn verdere leven. Dat uitte 
zich ook vaak in de omgang met zijn kinderen. 
Hij kon uren ver tellen over wat hij allemaal be· 
leefd had en da t deed hij graag en uitvoerig. 
Toen hij he t \\at kalmer un ging doen werd 
zijn ruin zijn hobby ,\aar hij erg u o ts op 1,as, 
aaJl iedereen lier hij zijn cigcngetcclde aarclllp· 
pelen en groente zien. 
Toen de kinderen éen voor één getrouwd wa
ren, en de tweede wereld.oorlog voorbij was, 
vertrokken twee dochters van hem met man 
en kinderen naar Canada. 
Nadat moeder was overleden in 1958 heeft hij 
nog jaren bij z ij n kinderen gewoond, tot hi.i op 
87 jarige leeftijd werd opgenomen in vel])lecg· 
huis "Oldenhove", waar hij liefdevol is ver
zorgd. 

Vader bedankl voor a.lles wat je voor ons bent 
geweest . Je leeft in oni.e gedachten voort. 

Voor uw blijken "an medeleven na he t over
lijden van vader willen \\ ij U hartelijk bedan· 
ken. 

De kinderen. 


