
Dankbaar gedenken wij 

Marinus Hendrikus Voorhuis 

echtgenoot van Mia Voorhuis-Helthuis 

• 11 jul i 1928 
te Losser 

t 1 september 1997 
te Oldenzaal 

Wij hebben 5 september afscheid van Marinus geno
men in de St. Antoniuskerk en hem daarna begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Marinus was een sterke man, die eigenlijk nooit stil 
zat. Hij had altijd wel wat om handen. Overdag werkte 
hij hard als chauffeur. Het was zwaar werk in de bouw
materialen, maar hij deed het met plezier. 
s Avonds was er altijd nog wel het één en ander te 
doen aan een brommer of een auto. Vele uren was hij 
te vinden m z'n schuurtje. 
Met zijn Mia heeft hij 47 jaar lief en leed gedeeld. 
Het was goed samen. Marinus hield van z'n gezin en 
ook van gezelligheid. Een vriendelijk man, die wat 
voor een ander over had. 
De laatste tijd was het echter zwaar en moeizaam. 

Marinus werd geteisterd door een ernstige ziekte die 
zijn lichaam uitmergelde en zijn geest van tijd tot ti jd 
onberekenbaar maakte. 
Het was zwaar voor hem, maar evengoed voor zijn 
vrouw en kinderen, die hem dag en nacht met al de 
nodige zorg probeerden te omringen. Ze hebben ge
daan wat ze konden, tot het echt niet meer kon. 
Moe, doodmoe geworden aan dit leven, hebben wij 
hem uit handen moeten geven. 
Machteloos stonden wij aan zijn zijde. Nog eenmaal 
hebben we samen in het ziekenhuis het leven gevierd 
en hebben wij alles verder in Gods hand gelegd. 
Zijn handen zijn gezalfd. Het waren de handen die 
eens voor ons gewerkt en aan ons gegeven hadden, 
maar die nu gebonden waren door ziekte en pijn. 
Wij hebben uit handen gegeven wat niet meer te hou· 
den was. 
Moge Marinus in Gods hand nu bevrijd zijn van alle 
pijn, agressie en vermoeidheid. 
Opdat hij ruste in vrede! 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven dan· 
ken wij u van harte. 

M.J. Voorhuis-Helthuis 
Kinderen en kleinkinderen 




