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In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Bernardus Poorthuis 

weduwnaar van 

Ali Anna Margaretha Spraakstede 

Hij is geboren op 15 oktober 1923 te Losser. 
Hij overleed op 7 mei 1995 in Overdinkel. 
Na een uitvaartviering op 11 mei in de H. Ge
rardus Majella kerk te Overdinkel vindt de cre
matie plaats te Usselo. 

Vader had een sterke wil , was hard voor zich
zelf, vroeg veel van een ander, maar stond al
tijd klaar om te helpen. We hebben veel van hem 
geleerd, van zijn eenvoud, zijn zorg maar voor
al ook van zijn behoefte aan gezelligheid en 
saamhorigheid, dat alles heeft in ons gezin on
derling een sterke band gekweekt. 
Vader was een harde werker: zijn beroep was 
zijn hobby, en menigeen heeft van zijn deskun
digheid geprofiteerd: vele wisten hem te vinden 

voor een karweitje en niemand kwam ooit voor 
een dichte deur. Vader bezat de gave van de hu
mor, in moeilijke tijden was dat ook zijn kracht. 
Voor moeder heeft vader - vooral tijdens haar 
ziekte - alles betekend; met veel creativiteit en 
liefde stond hij dag en nacht voor haar klaar. 
Met stille bewondering sloegen wij zijn zorg ga
de: voor moeder was hem niets te veel. 
Vrij onverwacht is moeder overleden en toen is 
er ook iets in vader zelf gestorven. Dit verlies 
is hij niet meer te boven gekomen. Wel heeft hij 
weer z'n goede momenten gehad, want vader 
was een levensgenieter, hij hield van ons zijn kin
deren, van zijn kleinkinderen, hij hield ook bij
zonder van dieren, van de natuur, maar moeder 
heeft hij niet kunnen missen. 
Wij hopen dat hij nu bij God weer met moeder 
verenigd is. 
Vader, wij danken jou oprecht voor alle waarden 
die jij ons hebt doorgegeven . 

Bedankt vader. 

Voor uw belangstelling en deelneming bij het 
overlijden van onze lieve vader en opa zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Gerhard en Henriët 
Ben en Rita 
Hendrie en Margareth 
Marcel en Diane 
Ronnie en Bianca 
en kleinkinderen. 


