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Een dankbare en bli1vende herinnering aan 

Maria Johanna Poorthuis-Riesewijk 

die op 6 april 1916 in Losser geboren werd. 
Ze was gehuwd met 

Johannes Theodorus Plechelmus Poorthu1s, 
die in 1978 overleed. 

Op 8 april 1999 is zij thuis plotseling 
overleden. We hebben haar op 12 april , na 

de Uitvaartviering in de 
Maria Geboortekerk te Losser, naar het 

crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we zo plotseling afscheid moeten nemen 
van moeder, van oma, doen we dat met veel 
verdriet, maar tegelijk met vele dankbare 
herinneringen. Marie was een vrouw met 
een sterk karakter. En zo is zij haar eigen 
weg in het leven gegaan. 
Geboren en opgegroeid hier in Losser, heeft 
ze er heel haar leven doorgebracht. Ze kan 
terugzien op een lang en een goed leven. 
Haar eigen moeder, die 97 jaar oud gewor
den is, heeft ze tot het laatst verzorgd. 

Ze was een goede, zorgzame moeder en 
met haar enige kleindochter Petra had ze 
ook een hechte band. Ze leefde mee met 
het wel en weP. van ieder. Tot het laatst 
regelde ze zelf alles en zo wilde ze ook 
graag aan de Tulpstraat blijven wonen. Ze 
reed nog auto tot haar 80e jaar, waardoor ze 
haar eigen kontakten kon onderhouden. 
Jarenlang ging ze regelmatig naar de bingo, 
wat ze erg gezellig vond. Moeder was een 
vrouw die eerlijk voor haar mening uitkwam 
en ze hield van ieder het zijne. Bovenal was 
zij een diepgelovige vrouw, die m haar leven 
veel gebeden heeft. Een paar jaar geleden 
maakte ze nog een reis naar Lourdes. 
We bidden voor haar dat zij nu opgenomen 
mag zijn bij God, in Zijn Liefde en Zijn 
Vreugde. Marie, moeder, oma. bedankt voor 
je liefde en zorg. 

Rust nu in de Vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven 
betoond na het plotselinge overlijden va~ 
mijn zorgzame moeder, schoonmoeder en 
oma. 

Johan en Willy 
Petra en Peter 


