
t 
' n Dankbare herinnering aan 

GEZINA MARIA JOSEPHINA VEL THUIS 

gehuwd geweest met 

Johannes Hendrikus Poorthuis 

Zij werd geboren op 28 augustus 1887 te 
Ootmarsum. Zij stierf op 2 januari 1985 in 
het Verpleeghuis "Oldenhove·· te Losser. Wij 
hebben afscheid van haar genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk te 
Oldenzaal, waarna we haar begeleid hebben 
naar haar laatste rustplaats op het kerkhof. 
eveneens te Oldenzaal. 

Moeder is 97 jaar geworden en behoorde dus, 
evenals vader, tot de zeer sterken. En licha
melijk èn geestelijk stond moeder gezond in 
het leven. Met haar talenten en haar mogelijk
heden werkte ze voor haar ge,dn. Ze deed het 
met veel liefde en veel zorg. Op die manier 
werkte ze mee aan de bewoonbaarheid van 
onze wereld; een christelijke opdracht. 

Haar kracht putte ze uit hot geloof, het be
zoek aan de kerk en het zingen van bekende 
liederen. Ook gebruikte ze spreuken, vooral 
op haar oude dag. om iets van een zekere 
levensblijheid uit te dragen. Als geboren 
ootmarsumse waren het Vlöggellied en het 
Oudejaarslied haar niet onbekend. 
Zij is de laatste levensjaren met veel zorg om
ringd geweest, thuis en het laatste jaar in 
Oldenhove. Zij zal haar dankbaarheid best om 
gezet hebben in een lied of een spreuk. 
Zo stond moeder gelovig in het leven. Geloven 
in haar kinderen, geloven in de kleinkinderen 
en achterkleinkinderen, geloven in het leven 
met zijn vreugde en verdriet, 
Jezus zegt: als je zo door het leven gaat, zul je 
eeuwig leven hebben. 
Deze belofte is bij moeder in vervulling ge
gaan, daar ;,ijn wij van overtuigd. 
Zij zal in onze gedachten en in onze verhalen 
blijven voortleven. 

Voor uw vele blijken van belangstelling tijdens 
de uitvaart van onze dierbare moeder, 
groot- en overyrootmoeder betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




