
Vol overgave is zij op weg gegaan 
naar haar nieuwe bestemming 



In alle rust is op haar grote reis vertrokken 

Betsy Poorthuis-Vrijkorte 

• 7 september 1927 t 17 juli 1999 

Betsy heeft haar jeugd doorgebracht in 
Borne. Na in de oorlogsjaren bij diverse fir
ma's gewerkt te hebben, kwam ze bij "het 
Spoor" terecht. Hier leerde ze in 1955 Hen
nie kennen. Zij trouwden op 16 november 
1959 en vest igden zich in Oldenzaal, aan 
de Burgemeester Wallerstraat 112. Bijna 40 
jaar werd hier lief en leed met elkaar ge
deeld. Haar gezin was haar alles. Het ver
lies van haar zevenjarig zoontje Erik in 1971 
en haar kleindochter Iris in 1998 heeft haar 
zeer aangegrepen. De rest van haar leven 
is daardoor blijvend beïnvloed. 
De zorg om haar gezin werd erdoor ver
sterkt. Veel troost vond ze in haar geloof. 

Betsy was huiselijk ingesteld. Regelmaat 
en eenvoud waren belangrijk in haar leven. 
Ze stond open voor de ontwikkelingen om 
haar heen en had daar vaak een pertinente 
mening over. Ze stelde veel prijs op de con-

tacten die ze opdeed via de naailes en de 
zwemclub. Van beide was ze al meer dan 
15 jaar lid. Een speciale rol speelde "de 
Zonnebloem" in haar leven. Bijna 20 jaar 
heeft Betsy met veel toewijding het vrijwil
ligerswerk verricht. Vooral het ziekenbe
zoek betekende veel voor haar. 

Haar ziekte heeft ruim een half jaar ge
duurd. Een tijd vol onbegrip, vecht lust en 
hoop. Onverwacht kwam het bericht dat er 
geen hoop meer was. Ongeloof was in haar 
ogen te lezen. Ze zei: "Ik snap alles en ik 
snap niets". 
De blik in haar ogen veranderde van onbe
grip in zachtheid en overgave. Tot het einde 
bleef ze helder van geest en maakte ze zich 
zorgen om haar gezin en kleinkinderen. 
Op een mooie zomeravond is ze thuis vre
d ig ingeslapen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Hennie Poorthuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 22 ju li 1999 


