
In dankbare herinnering aan 

Ali Anna Margaretha 
Spraakstede 
echtgenote van 

Hendrikus Bernardus Poorthuis. 

Zij is geboren op 17 november 1927 
te Losser. Zij overleed op 18 augus
tus 1989 in het ziekenhuis .,Zieken
zorg" te Enschede. Na een Eucharis
tieviering vond de crematie plaats op 
23 augustus te Usselo. 

Moeder is plotseling uit ons leven weg
gerukt; zij was het middelpunt van 
ons gezin. Onze liefde en zorg ging, 
vooral de laatste twee jaren, naar haar 
uit. Met haar hebben we geleden om 
wat zij moest doorstaan, met haar on
dergingen we het proces van haar 
ziekte, een proces dat haar zo afhan
kelijk maakte. 
Dit moet voor moeder ontzettend moei
lijk zijn geweest, want zij was altijd 
de hardwerkende, zorgzame moeder, 
zij was eenvoudig, sterk en flink. Haar 
gezin was haar alles: zij was er voor 
haar man en kinderen, zij hield van 
huiselijkheid en gezelligheid en schepte 

op die wie wijze een hechte familieband. 
Haar ziekte sloopte langzaam haar 
krachten, daar leed zij onder, maar zij 
bleef meeleven en meezorgen. Het viel 
haar moeilijk om steeds weer om hulp 
te vragen, omdat zij Pa en ook de an 
deren niet te veel wilde belasten. 
Haar dood kwam plotseling voor ons, 
wij zullen haar erg missen, maar wij 
beseffen, dat zij nu uit haar lijden is 
verlost en dat zij voor veel meer leed 
bespaard is gebleven. 
Wij bewaren haar in onze herinnering 
als een sterke, zorgzame vrouw, moe· 
der en oma. 
Wij danken God voor deze dierbare 
mens, die wij als vrouw en moeder 
mochten hebben. Wij bedanken moe
der om wat zij voor ons betekende, om 
wat zij voor ons was. 
God, neem moeder op in Uw vreugde 
en in Uw vrede. 

Voor de blijken van medeleven en be
langstelling, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

H. B. Poorthuis 
kinderen en kleinkinderen. 




