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î 
ondanks het diepe verdriet 
verliet haar humor haar niet 
gezell igheid en liefde bleef ze ons schenken 
zo blijven we altijd aan haar denken. 

In dankbare herinnering gedenken wij 
mijn lieve huisgenote, onze zorgzame 
ma en oma 

RIEK KRUDERS 
sinds 2 september 1972 weduwe van 
Jan Pot 

Zij werd geboren te Wiene op 10 januari 
1922. Na voorzien te zijn van het H. Sacra
ment der Zieken overleed zij in de nacht 
van 15 juli 1990 in het Juliana ziekenhuis 
te Hengelo. 
We hadden haar voor het laatst in ons mid
den tijdens de uitvaart in de kerk van de H. 
Blasius te Beckum, waarna we haar li 
chaam te ruste hebben gelegd op het 
parochiekerkhof. ___ _ 

Ze werd geboren te Wiene in het gezin van 
"Goorhuus Graads". Ze groeide gelukkig 
op met haar 9 zusters en 2 broers. De band 
met hen was heel erg sterk en dat is haar 
hele leven zo gebleven. Op 29 januari 
1947 trouwde ze met "Pot Jan" en ver
huisde naar Beckum. Ondanks de heim
wee naar de boerderij woonde ze fijn in 
haar huisje naast de winkel-bakkerij . Ze 
was erg gelukkig met haar Jan en zeker 
toen de kinderen kwamen was haar leven 
rijk en gevuld . Ze was een erg zorgzame 
moeder voor haar kinderen. Voor zeer ve
len werd ze, vooral toen de kinderen groot 
werden, al gauw " tante Riek". Samen met 

haar Jan ging ze brood venten en was te 
altijd druk in de weer voor haar kinderen 
en voor iedereen die haar hulp nodig had . 
Het verdriet kwam in haar leven toen Jan 
haar ontviel en toen ze na een ernstig on
geval ook haar lieve zoon Marcel moest 
verliezen. Dit is ze nooit helemaal teboven 
gekomen, wat wij allemaal heel goed kon 
den begrijpen. Ze zei vaak: er is een stukje 
van mijn hart meegegaan. De jaren waarin 
ze alleen was waren erg moeilijke jaren, 
waar ze vooral in haar geloof veel steun en 
kracht vond . In 1985 verhuisde ze en 
kwam Herman in haar leven. Enkele ge
lukkige jaren waren haar gegeven tot een 
slopende ziekte ook daar een einde aan 
maakte. Haar moed, haar wilskracht, haar 
geloof, de liefdevolle verzorg ing van 
Herman deden haar strijden. Maar het was 
een ongelijke strijd, die ze moest verliezen. 
We weten en geloven dat ze nu de rust 
heeft gevonden die ze zo verdiend heeft. 
Wij willen haar bedanken voor haar liefde, 
zorg en trouw en ondanks ons verdriet 
haar overgeven aan haar Vader in de he
mel. Veilig in Jezus armen zal ze samen 
met pappa en Marcel over ons blijven 
waken. 

Allen die met ons meegeleefd hebben tij
dens de ziekte en het overlijden van mijn 
huisgenote, onze ma en oma zeggen wij 
heel hartelijk dank. 

Herman Hofmeyer 
Kinderen en kleinkinderen 


