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Ze was zo haar eigen, 
in alles wat ze deed. 

Haar lachen, haar huilen, 
haar liefde, haar leed. 

In dankbare herinnering aan onze lieve zus, 
schoonzus en tante 

Dora Asbreuk 

weduwe van 

Henk Pot 
Dora werd geboren te St. lsidorushoeve op 1 juni 
1933 en overleed te Enschede in "Zieken-
zorg", na gestekt te zijn met het H. Sacrament van 
de zieken op 12 september 1998. Op woensdag 16 
september hebben we haar, na de Uitvaartviering 
in de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof. 

Dora werd als oudste geboren in een gezin van 
negen kinderen en woonde, na haar huwelijk met 
Henk, vanwege zijn werkzaamheden , eerst elders 
in het land. In 1963 kwamen Dora en Henk terug in 
Beckum bij de ouders van Henk en hun gezin om 
moeder die ziek was te verzorgen. Nadat deze in 
1964 overleed bleven zij samen tot ieders tevre
denheid bij elkaar wonen. Ook de verzorging van 

Henks vader die in 1973 overleed heeft Dora op 
zich genomen. Tot in 1981 Henk overleed en Dora 
met Harrie achterbleef aan de Deelweg. Tot groot 
verdriet van Dora en Henk bleef hun huwelijk kin 
derloos, maar met heel veel liefde en plezier nam 
Dora tijdelijk de zorg op zich van de kinderen van 
Trudy, haar zus. Deze waren toen nog heel jong en 
een stevigé band met hen is in de tijd ontstaan én 
bewaard gebleven. 
Een slopende ziekte die zich ongeveer vijf jaar 
geleden openbaarde bij Dora had tot gevolg dat 
haar gezondheid langzaam maar zeker steeds 
meer achteruit ging. Klagen daarover deed ze niet, 
maar afhankelijk worden van anderen was het laat
ste wat ze wilde. Ze wilde namelijk zo lang moge
lijk zelfstandig blijven, de dingen zelf blijven doen. 
Tot het laatst toe probeerde zij er zo mooi en ver
zorgd mogelijk uit te zien , want daar hield ze van . 
Haar kleding en kapsel tot in de puntjes, zelfs tij
dens haar ziekte, dat was Dora. 
Tot haar krachten op waren en ze afgelopen zater
dag overleed. Wij mogen erop vertrouwen dat zij nu 
uit haar lijden is verlost en dat de Heer van alle 
leven haar bij zich opgenomen heeft samen met 
Henk, haar man. Dat zij beloond wordt voor het 
vele goede aan ons allen gedaan en haar plaats 
mag innemen bij God. · 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en het overlij
den van Dora danken wij u hartelijk. 

Harrie Pot 
Familie Pot 
Familie Asbreuk 


