
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



In dankbare herinnering aan 

ALBERTUS PLECHELMUS POORTHUIS 

echtgenoot van 

Johanna Maria Albertha Borghuis 

Hij werd geboren 10 juli 1939 te Weerselo 
en hij overleed, voorzien van de H. Zieken
zalving, 9 december 1984 te Oldenzaal. 
Hij werd begraven op 12 december d.o.v. 
op het kerkhof te Oldenzaal na de H. 
Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk 
aldaar. 

" Neen, mijn gedachten zijn niet 
uw gedachten 

en uw wegen zijn Mijn wegen niet; 
want zoals de hemel hoger is dan 

de aarde, 
zo gaan ook Mijn wegen uw wegen 

te boven 
en Mijn gedachten uw gedachten" (Jes. 55) 

Wij hebben nu pijnlijk ervaren hoe waar 
deze woorden zijn. Zijn leven. was volgens 
ons nog niet af. Hij had nog zoveel kun
nen doen en betekenen voor Annie, zijn 
lieve vrouw, en hun dochtertje Carla. 
Het ·antwoord op die ene grote vraag in 
ons blijft uit, voorlopig althans. Dat weten 
wij. Maar het 'waarom' wordt wel ge
dragen door grote dankbaarheid voor 
alles wat hij voor ons is geweeest. Tot 

het laatste toe heeft hij zich gegeven en 
voor ons ingezet, gedreven door be
zorgdheid en liefde. Hij was een be
scheiden man, tevreden en trouw, een man 
ook van weinig woorden. Hij heeft in zijn 
ziekte moedig gestreden, zonder te klagen. 
Hij is nog vrij onverwacht gestorven, 
maar als gelovig man heeft hij zijn leven 
en sterven vol vertrouwen gelegd in de 
handen van onze levende God. 
Hij, onze hemelse Vader, zal nu zijn 
trouwe dienaar Albert, die zoveel van de 
mooie schepping hield, iets laten zien 
wat geen mens ooit heeft gezien, en hem 
laten horen wat hier geen mens kan horen. 
In die eeuwige heerlijkheid zal hij de 
rust en de vrede vinden waarna iedere 
mens steeds op zoek is. En in die glorie 
bij God mogen wij voor altijd bij elkaar 
bl ijven. Want wat Albert en ons nu is 
overkomen heeft niet het laatste woord. 
Dank zij Jezus Christus, die komt. 
Hij ruste in vrede. 

Voor Uw blijk van deelneming onder
vonden tijdens zijn ziekte, en na het nog zo 
plotseling overlijden van mijn lieve man 
en mijn zorgzame pappa, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

J. M. A. Poorthuis-Borghuis 

Carla 

Oldenzaal, december 1984 


