
"Je vader blijft je vader, 
zo eigen en vertrouwd. 
Je wilt hem niet graag missen, 
omdat je van hem houdt. 
Maar eens dan komt de dag, 
dat je hem moet laten gaan. 
Je verstand zegt dat 't goed is, 
maar in je ogen blinkt een traan." 



Een dankbare en blijvende herinnering 
herinnering aan 

GERHARD POORTHUIS 

die op 2 november 1917 in Overdinkel 
geboren werd. 

Hij was bijna 57 jaar gehuwd met 
Anneke Bruinink. 

Vrij onverwacht overleed hij op 
14 januari 2000 in het 

Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
We hebben hem op 19 januari , 

na de Uitvaartviering in de St. Martinuskerk 
te Losser, naar het crematorium 

te Usselo begeleid. 

Nu we zo onverwacht afscheid moeten ne
men van mijn zorgzame man, onze vader en 
opa, doen we dat met veel verdriet. Hij laat 
bij ons allen een lege plaats achter, maar in 
ons hart zal hij voortleven in de vele goede 
herinneringen. 
Gerhard groeide op als oudste zoon in een 
groot gezin. Van jongs af aan leerde hij daar 
het zorgen en werken voor anderen. Met 
grote inzet heeft hij ook ruim veertig jaar in 
de textiel gewerkt. 
Samen met Anneke heeft hij in een huwelijk 
van bijna 57 jaar veel geluk gekend. Zo was 
hij heel gek met zijn kinderen , zijn kleinkin
deren en vooral ook zijn twee achterkleinkin
deren. Graag had hij ze om zich heen en hij 
leefde mee met het wel en wee van ieder. 

In de grote tuin achter het huis aan de Kloppen
straat verbouwde hij elk jaar opnieuw met veel 
plezier groenten. Daarnaast fietste hij dagelijks 
door het mooie Twentse land-schap, waar hij zo 
van genoot. Vroeger heeft hij ook vele jaren 
gevoetbald bij zijn club O.S.V. en later bleef hij 
de wedstrijden met veel belangstelling volgen. 
Elke zondagmorgen ging hij kaarten, dat vond 
hij ook heel fijn . 
Toen zeven jaar geleden zijn zoon Gerhard 
plotseling stierf, was dat ook voor hem een 
zware slag. Eigenlijk bleef dat verdriet hem ach
tervolgen. Zijn gezondheid werd dan ook heel 
langzaam zwakker. 
Gerhard, pa leefde als een diepgelovig mens. 
Hij is plotseling gestorven, maar zeker niet on
voorbereid. We bevelen hem nu aan bij God, 
dat hij samen met Gerhard leven mag in Zijn 
Vreugde en Zijn Liefde. 
Gerhard, pa, opa bedankt voor al je zorg en 
inzet voor ieder van ons. 

Rust nu in de Vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het zo onverwachte overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en 
overgrootvader. 

Anneke Poorthuis - Bruinink 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


