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MARIA HE~DRIKA KLAAS. 

Hij werd geboren op 28 april 1910 eo is op 
6 apnl 1988 overleJen. Wij hebben hem ter 
ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar 
wacht h11 op de vem1zenis. 

Na een leven van harde arbeid is Jan Pol 
rustig van ons heengegaan. Zelfs de srerke 
moer eearoul buigen voor de dood en al telt h11 
vele levensdagen eenmaal is het door God 
gestelde aantal bereikt. Zalig zij die hebben 
vastgehouden aan huo geloof ea geprobeerd 
hebben een zuiver geweten te bewaren "oor 
God 
Zijn leven wa• nauw verbonden met de oa
tuur. Hij werkte vele 1areo op verschillende 
boerder11en en was alt1Jd een graag geziene 
medewerker. God had hem een sterk lichaam 
gegeven waarmee hiJ ook woekerde. Nooit was 
werk hem te veel. Ook al zijn vriJe tijd be
stede hij aan al wat er leeft ea groeit rondom 
de boerderij. De genietingen van het lcveo 
gingen vaak aan hem voorbij. Graag mocht h11 
eeo gesprek voeren met anderen en Zijn levens
visie zat vol met humor. 

Een eaorme slag was het voor hem toen zijn 
vrouw hem kwam te oncvalleu temeer omdat 
hij ook zelf hulpbehoevend werd. 
Met een bewondereoswaardige moed heeft hij 
zich er door heen geslagen voorbeeldig gehol
pen door 'ZIJD buren en zwager. Hij wilde zo 
graag blijven op ziJn vemouwde pltkje bij 
ziJn levtnde have waar,·oor h11 kon zorgen. 
Z11n geloof in God zat diep in hem gewor
teld. Voor hem was dat alles vanzelfsprekend 
en hij voelde zich s1erk bij het kerkelijk ge
beuren betrokken. God zal dan ook volgaarne 
deze trouwe dienaar met al Z•JD eenvoud en 
tevredenheid opnemen in lijn hemelse glorie. 
Vanuit de Hemel zal Jan Pol onge1wi1feld allen 
die hem met zorgen en liefde omgaven bij God 
aanbevelen. Hij is weer gelukkig verenigd mee 
zi1n lieve echtgenote, die h11 niet kon missen. 
Mogen zij samen gelukkig z11n bij God. 

Maria . Moeder vao Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

De familie Pol - Klaas daakt u allen voor het 

medeleven bij de ziàtr en het overlijden van 

Johannes Gerardus Pol 


