
IN MEMORIAM 



t 
Dankbare herinnering aan 

CATHARINA HENDRIKA POTIEK 

weduwe van 

Gerardus Johannes Kleinsmit 

Zij werd geboren te Steenwijkerwold 25 1uni 
1918. Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken overleed zij in het R.K. Z1ekenhu1s te Gro
ningen 30 mei 1980. We hebben haar gestorven 
lichaam ter ruste gelegd op het RK Kerkhof te 
Steenw11kerwold op 4 juni 1980. 1n afwachting 
van de glonevolle verrijzenis. 

Kinderen en Kleinkinderen danken u hartelijk 
voor uw medeleven. uw blijken van belangstel
ling en deelneming. Zij worden er echt door 
gesterkt en bemoedigd. 

Naast diepe droefheid om haar heengaan 
vervult ons ook dankbaarheid voor haar leven te
midden van ons. Zij was een lieve moeder voor 
haar kinderen en een goede ec:htgenote van 
haar man. Iedereen. die haar gekend heeft. zal 
bevestigen dat zij een vrouw geweest is waar
van je wel moest houden. Het kruis is haar in het 
leven niet bespaard gebleven; zij heeft veel zor
gen gekend en veel verdriet. Maar steeds weer 
heeft zij zichzelf vergeten om alles te zijn voor 
haar man en kinderen. Met welk een moed ging 
zij verder toen zij haar man plotseling door de 
dood verloor. Maar zij wist dat zij nog veel kon 
betekenen voor haar kinderen. vooral voor hen 
die nog thuis waren. Ondanks haar kwaal straal
de altijd blijheid en hartelijkheid van haar uit en 
klaagde zij nooit. 
De laatste weken in het ziekenhuis heeft z11 veel 
moeten lijden. We hadden zo gehoopt dat zij nog 
weer zou opknappen en nog een tijd bij ons zou 
mogen zijn. Het mocht niet zo zijn. Vredig is zij 
heengegaan om bij God de beloning te ontvan
gen voor haar mooie leven, voor haar zorgzaam
heid en goedheid. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen: weest niet 
al te bedroefd om mijn heengaan. Blijft van God 
houden en volbrengt het lievelingsgebod van de 
Heer: de naastenliefde. Zo zullen jullie eenmaal 
komen waar vader en moeder nu zijn en daar 
zullen wij samen gelukkig zijn bij God voor altijd 

Zij ruste in vrede. 


