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Houd ID vromo ged~chtenia 

ENGELINA CHRISTINA POORTHUIS 
echtgen< to van 

BERNARDUS JOHANNES TEN BERGE 

ZiJ werd goboren in Overdinkel op 18 augus
tus 1895. Nog qeaterkt docr bet H. 0:..'3Sel, stierf 
ze te Losser op 27 februari 1970. Varuu de p:i
rocbiekerk van de H. Martinus hebl>en haar fa
milieleden op diMC!ag 3 maart haar lichaam ter 
ruste ge!<>gd op bet katho:1ek kerkhof in Los
ser. ID gelovig vertrouwon op de Verrijzenis 

van de Heer en ook de onze. 

Een goede moeder ia door de Heer van alle 
leven opgerocpon, eon oppaaaende moeder. 
dio zorgzaam was, spaarzaam en ter wlllo van 
haar gezin heel hard moeit werken. 
Dan valt bet afscheid zwaar. 
Toch als 'NO haar biddend naar haar laa:ste 
rustplaats begeleiden, moet onze houding er 
een ujn van dankbauhe1d en vertrouwen. 
Dankbaarheid voor het vele goede, wat Ood 
ons docr haar heelt gegeven: vertrouwen in 
het geloof in de Heer, Die ona duideliJk mnokt, 
dat dit afscheid niet defmitiof is. 
M"t de verrezen. levende Heer in ons midden, 
sijn wij onderweg naar het Vaderhuis. Daar is 
plaats voor velen. Daar zal de vreugdo van 
het samenzijn nooit moer worden verstoord 
door de dreiging van het a!scheid. Daar zullen 
wij voor olliJd b11 do Hoer zijn. 
Heer Jozua, geef one - met het gelovig voor
beeld van onze oudere voor ogen - stocds het 
vertrouwen m uw redding. 
Heer Jezus, geef haar - mat voorbijzien van 
haar menseli1ke foutvn - de volledige vervul
ling van alles, wat zi1 in dit lvvcn van U vcr
wachtt&. 

Drul< · de L<.r1go - Losser 

Voor de blijken van ècelneming, door 
U betoond na het overlijden van mijn 
innig gel:efde vrouw, en onze heve 
moeder en oma 

Engelina Christina Poorthuis 

zeggen wij U hartelijk dank. 

B. J . ten Berge 
kinderen en kleinkinderen 

Losser, maart 1970 


