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Een Ooor.l \1811 een man is V<!1I oos heengegaan. 

Na een strl/<f "3ll rwee weken heeft hij oos 
veel ra vroeg verlaten. 

In dankbare herinnering aan 

Hyronimus Hendrikus Poorthuis 

echtgenoot van 

Johanna Geertruida Nordkamp 
Hij werd geboren op 13 november 1922 in Losser en 
overleed op 21 augustus 1997 in Enschede. 
Na een plechtige Uitvaartviering hebben wij hem bege
leid naar het crematorium in Usselo. 

Hyronimus is niet meer bij ons en in hem verliezen wij 
een fantastische man en een unieke en onvergetelijke pa 
en opa. Komend uit een traditioneel groot en goed katho· 
liek gezin stond zijn jeugd in het teken van enerzijds 
armoede, maar anderzijds levensblijheid en dankbaar· 
heid voor de kleine dingen des levens. En dit Is ook wat 
zijn latere leven Is blijven bepalen, ook toen er in zijn 
leven welvaart kwam. 
Bijna 50 jaar geleden werd hij van Lossernaar een ras· 
echte Overdinkelnaar, toen hij zijn Anneke trouwde, 
waarvan hij altijd zielsveel is blijven houden. 
Dat ze de zorg voor ma's ouders op zich namen was voor 
pa vanzelfsprekend, maar in combinatie met een zich uit· 
bre1dend gezin niet altijd even gemakkelijk. 

Keihard heeft hij altijd gewerkt In de textiel en later in de 
metaal. Thuisgekomen was er dan altijd nog veel werk in 
de groentetuin en met zijn levende have. want 
asirariër is hij altijd in hart en nieren gebleven. Hij voelde 
zich verbonden met de aarde. Nooit werd er vanuit het 
verenigingsleven en vanuit de kerk tevergeefs een 
beroep op hem gedaan en zijn zo akt1eve deelname aan 
dit alles maakte hem tot een zeer populaire en overal 
graag geziene figuur. Vooral zijn intensieve inzet voor 
alles wat met de kerk te maken had was voorbeeldig. 
Voetballen was zijn i;>OPUlalre sport en hij was vele tien
tallen jaren enthousiast supporter van OSV. De laatste 
jaren deelde hij zijn passie met z.ljn kleinzoon. Een hart· 
infarct maakte 17 jaar geleden een einde aan zijn 

arbeidscarriere. Gelukkig tiad hij vele hobby's waarin hij 
zich tot aan zijn dood toe hartstochtelijk heeft kunnen uit· 
leven. Met nog meer inzet gaf hij zijn vrijgekomen tijd en 
energie aan de kerk en maatschappij . 
Pa en ma hebben de jaren na het hartinfarct heel intens 
en met grote dankbaarheid beleefd en volop genoten. Ze 
waren heel gelukkig samen en genoten intens van hun 
kinderen en kleinkinderen. De zondagmiddagen vormden 
een wekelijks hoogtepunt wanneer de hele familie samen 
kwam.Vaak sprak hij z11n dankbaarheid uit dat ze het zo 
goed en fijn hadden, ook in materiële zin. want hij wist als 
geen ander wat armoede was. Wij moeten verder leven 
met de herinnering aan een warm, gezellig, humoristisch 
en zorgzaam mens, die mijn unieke man, onze pa en opa 
Is 9eweest. 
WiJ hopen dat pa nu dicht bij God Is, die hij In zijn leven 
In eenvoud, oprechtheid en trouw heeft gediend. 

Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
opa, danken wiJ u hartelijk. 

J.G. Poorthuis • Nordkamp 
Kinderen en kleinkinderen. 


