
IN MEMORIAM 



Ter herinnering aan 

LAMBERTUS GERHARDUS POORTHUIS 
( n Vastert) 

eçhtyenoot van 
MAR!A CHRISTINA JOHANNA HOLST 

geboren te Losser 9 JUi 1899. 
ovededen aldaar op 28 oecember 1975 

Deze echlP losserna~r werd geboren aan de Lab· 
diek en groeide op in een gezin van hartelijke 
9astvri1he1d en warrne belangslel1ing voor dorps. 
genoot en gerneenschap 
In 1907 werr1 het Froenshuis betrokken. 
H11 hechtte zich aan dit oude, markante huis, ge 
legen tussen het Teylershuis en het A:e1da Leu 
11nkhuis. Geen wonder, dat z11n ontvankeli1ke geest 
onweerstaanbaar getrokken werd naar het verle 
den dat deze hu12en bouwde en de geschoeden1s 
die er achtP.r schuil gong. 
Op 25 sept 1946 trild hij in het hu.iveli1k met 
een dochter uit een oud Lossers ges acht, met 
wie hij b11na dert1~ jaar een gelukkig gezinslever 
heeh mogen bele•en; de u11 dot hu"eliJk geboren 
k1ndP-ren Anne.Marie en Jan waren z11n trcts en 
stil geluk. 
Z11n huisdeur stond voor 1ed•reen open; dit nad 
hiJ 1n 71Jn ieugd gellen en h11 had de betekents 
van die Twentse gastvn1heid goed begrepen. 
Z11n intense belangstelling en feilloos geheugen 
reg1st1eerden en bewaarden alles wat er voorq1ng 
in gezin, dorpsgemeenschap en veren1ging$le.en 
waar h11 deel van uitmaakte . 1n vroeger JAren 
veelal de sport en later z11n grote hobby, het h1s 
torische werk. H11 verstond de kunst als geen 
ander hierover met bedachtzaamheid en wo11e 
humor te vertellen 
Zo1gvuldi9 waren 2i1n ~egevens geordend en be· 
schreven: z11n foto's en dia's z11n boeken, teke 
ningen en kaa1ten. Dit werk was nog lang n1e• 
al Z11n werkzame belaogstellmg ging o.m. heel 
sterk Uli naar het ve!dnamenonderzo"k Op tweede 
kerstdag 's m1dddags 1s h11 er nog mee bezig ge· 
weest en diezelfde daq 's avonds nog moest h11 
al m het Drnlo.elLlekenhuos worden op~enomen 

Op 2S december 1975 werd het dagboek vao 
z1Jn leven ges'oten, zonder dat 1emano er iets 
van merkte 
HrJ ontving het H Oliesel en Nerd 2 1an. 1976 
op net r k. kerkhof ter ruste gelegd . 
Heer, maak deze gelovige man deelachtig aar, 
Uw Eeuwig parad11s 

'.0< bio 1n Diene Hand o Heer 1 
Doe lots mie lös. Doe grips mie weer 1 

As Doe an 't eand moe 1o~pen des, 
Griep mie dan vast ~n lo• n1ch los, 

Mear trek mie op Dien Vader.er'. 
Zo da'k veu eeuw1;i nich verder'. 

,k bin in Diene Hand, o Heer, 
Doe lots mie los, Doe grops mie weer 1 

Uit darkbaarne1d >001 Uw mede1even en ter ge 
dachten1s aan ne11 

fam. Poo11ht:1s 


