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Een blijvende en dankbare herinnering aan 

Bernard Poorthuis 

die op 6 augustus 1920 in Overdinkel geboren 
werd. Hij was 50 jaar gelukkig gehuwd met 

MARIETJE SCHREUR 

Op 16 september 1996 overleed hij thuis, na het 
ontvangen van de Sacramenten der Zieken. We 
hebben hem op 20 september, na een Uitvaart
viering in de St. Martinuskerk te Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Nu wij afscheid moeten nemen van mijn man en 
onze pa en opa, doen we dat met veel verdriet, 
maar ook met vele dankbare herinneringen. 
Graag had hij, samen met ons, zijn gouden hu
welijksfeest willen vieren op 9 oktober a.s. maar 
10 september, de dag van het burgerlijk huwe
lijk bleek één van de laatste dagen in ons mid· 
den te zijn. 

Pa was een man, die van jongsaf aan hard ge
werkt heeft in de textiel. Hij heeft er zich met hart 
en ziel voor ingezet en zo wist hij zich op te wer
ken tot een leidinggevende functie. 
Daarnaast was hij een goede man en vader voor 
zijn gezin. Hij ging graag op vakantie en hij 
bracht veel tijd door op de camping in Duitsland. 
Hij hield veel van zi1n kinderen, waarmee hij 
graag opt~ok en ook de kleinkinderen volgde hiJ 
met veel interesse. 
Het voetballen was zijn hobby en als medeop
richter van de LKF, volgde hij ook het kloatschie
ten met belangstelling. 
Pa was een sterke persoonlijkheid, die voor zijn 
mening durfde uit te komen. Hij hield van regels 
en afspraken. 
Bijna twee jaar geleden werd pa ziek, zodat hil' 
het wat kalmer aan moest doen. Toch kwam he 
afscheid voor hem en ook voor ons, vrij onver
wacht. Zeer bewust heeft hij zil'n leven uit han· 
den gegeven, hoe moeilijk he ook was. 
Als een gelovig mens heeft hij geleefd en in dat 
geloof mogen we hem nu toevertrouwen aan 
God. 
Dat hij nu rusten mag in Zijn Liefde en Zijn Vrede. 
Bernard, pa, opa, bedankt voor je zorgen en je 
liefde. 

We zijn u dankbaar voor uw aanwezigheid bij 
de uitvaart en voor uw medeleven tijaens de 
ziekte en na het overlijden van mijn dierbare 
man, onze zorgzame vader en opa. 

M. Poorthuis-Schreur 
Kinderen en kleinkinderen. 


