
leder mens is volwaardig 
tot het einde toe. 



Ter dankbare gedachtenis aan 

Anna Antonla Boerrlgter 

echtgenote van 

BERNARDUS ANTONIUS POTS 

Zij werd geboren te Vasse (gem. Tubbergen) 
op 9 sept. 1921 . Na een jarenlang durende 
ziekte is zij op 14 juli 1986 overleden in het 
verpleegtehuis Eugeria in Almelo, nadat zij 
daar tijdig gesterkt was door het Sacrament 

van de Zieken. 

Een lieve vrouw: een goede echtgenote voor 
haar man en een bezorgde moeder voor haar 
kinderen is nu van ons heengegaan. 
Zij heeft nu voorgoed haar rust gevonden. 
Zij was ook een sterke vrouw, die zolang zij 
kon, meeleefde met het lief en leed van heel 
onze dorpsgemeenschap. 
Zij is een vrouw geweest, die niet voor 
zichzelf leefde: jarenlang is zij een trouw lid 
geweest van ons Parochiekoor om elk 
weekend weer Gods lof te zingen. Maar ook 
bij alle mogelijke omstandigheden: vreugde 
en verdriet van haar medemensen. 
Moge zij opgenomen zijn in het Hemelskoor 
om daar voor eeuwig God lof toe te zingen. 

In 1977 al kwamen de eerste tekenen van haar 
ziekte. Eerst werden die geheim gehouden, 
hopend op genezing. Toen haar ziekte steeds 
erger werd en de doktoren het nodig vonden 
is zij eerst opgenomen in het P.I. Ziekenhuis 
en op 31 juli 1981 is zij blijvend opgenomen in 
huize Eugeria in Almelo. 
Al · die jaren door heeft zij daar een 
liefdevolle verpleging en zorg ontvangen, 
totdat zij op de avond van 14 juli 1986 in de 
Heer is overleden. 
Op 18 juli hebben wij haar herdacht in de 
Gezongen Uitvaartdienst in de kerk van het 
Onbevlekt Hart van Maria te Fleringen. En 
daarna hebben wij haar te rusten gelegd op 
het Parochiekerkhof van ons dorp, in geloof 
aan de verrijzenis tot Nieuw Leven bij de 
Heer. 

Annie, rust nu. in Vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens 
haar ziekte en medeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder 
en oma, zeggen wij u onze oprechte dank. 

B. A. POTS 
kinderen en kleinkinderen 

Fleringen, juli 1986 
Oldenzaalseweg 91 


