
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA POORTHUIS 
echtgenote van 

BERNARDUS HENDRIKUS WEG MAN 
Zij is geboren op 14 december 1902 
te Overdinkel. Zij overleed op 5 ok
tober 1990 in het ziekenhuis .de Stads
maten" te Enschede. Op 8 oktober 
d.a.v. hebben we haar ter ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof te Overdinkel. 

Moeder heeft de leeftijd van de heel 
sterken mogen bereiken, haar leven is 
nu voltooid. Zij kon pas afscheid ne
men toen de bruiloft van Richard was 
afgelopen, want .die jonge mensen 
moeten een mooie dag hebben", 
Zo was moeder, met een groot hart en 
een sterke wil heeft zij geleefd en ge
werkt. Zij heeft veel armoe en ontbe
ring gekend, maar door haar grote liefde 
bleef ze creatief voor haar gezin, dat 
haar erg dierbaar was. Zij stond open 
voor anderen : zij heeft in een gebrek
kige tijd een kind opgenomen en het 
was alsof het haar eigen kind was. 
Wel heeft zij mogen ervaren dat dit
zelfde kind, eenmaal volwassen, haar 
veel liefde en steun heeft teruggegeven. 
Moeder had een groot hart, zij kon erg 

veel missen, niemand ging met lege 
handen weg. Van de andere kant was 
zij sober en zuinig voor zichzelf. 
Moeder was een zeldzame vrouw, zij 
bezat de gave van de humor en bleef 
interesse houden voor alles wat er om 
haar heen en in de wereld gebeurde. 
Haar kinderen en kleinkinderen bete
kenden alles voor haar, het liefst had 
zij ze om zich heen, daarom was ook de 
zondagmorgen het hoogtepunt van de 
week. Haar 60-jarîge bruiloft heeft zij 
in grote dankbaarheid en blijdschap 
gevierd. Maar ook het leed is haar niet 
bespaard gebleven; in enkele jaren 
moest zij drie van haar kinderen mis
sen, dit werd haar teveel, dit brak eigen
lijk haar sterke levenswil, dit maakte 
haar intens verdrietig. 
Zo is deze sterke vrouw van ons heen
gegaan, wij zijn haar dankbaar voor 
alles en wij bidden dat zij nu in de 
vrede en vreugde van God mag leven. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van mijn lie· 
ve vrouw, onze zorgzame moeder, groot
en overgrootmoeder, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

B. H. W egman 
kinderen, klein- en 
ac hterk lein kinderen, 


