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Dankbare herinnering aan 

MARIA BEFRNINK 
sinds 1941 weduwe van 

BERNARD POTS 

Ze werd geboren te De Lutte op 13 novem
ber 1894. Na een zeer lang en welbesreed 
leven is ze op 21 maart 1984. voorzien van 
de Sacramenten der Zieken. overleden. Op 
zaterdag 24 maart hebben we haar na de 

requiemmis op het parochiekerkhof 
in De Lutte begraven. 

Ze bereikte de gezegende leeftijd van 89 jaar 
en kan terugzien op een rijk leven. waarin 
het kruis haar zeker niet gespaard is geble
ven . Ze was nog jong toen haar man 
stierf en zij alleen kwam te staan voor haar 
gezin met opgroeiende kinderen. Ze is toen 
niet bij de pakken neer gaan zitten maar 
heeft de handen uit de mouwen gestoken 
om voor haar 7 kinderen te zorgen. 
Haar grote vertrouwen op God heeft haar 
de kracht gegeven om door te gaan. ook 
toen haar weer nieuwe beproevingen ten 
deel vielen. Iemand anders zou bij al dat 
verdriet de moed opgegeven hebben, of 
het vertrouwen in God hebben verloren. 
maar zij werd juist door haar verdriet naar 
God toegeleid. 

Ze heeft in haar leven erg veel gebeden, 
ook nog toen haar kr.Jchten geleidelijk aan 
minder werden. voor iedereen van wie zij 
dacht dat ze haar gebed nodig hadden . 
Ook de missie heeft ze een warm hart roe
gedragen. geen missionaris of missiezw,rer 
werd door haar met leoe handen wegge. 
stuurd. 
Zo is haar leven een rijk leven geworden 
vol liefde en goedheid . 
Zo zullen we haar ook in herinnering hou· 
den; als de vrouw die in deze wereld heeft 
qestaan als een diepgelovig mens die. mee
leefde met het lot van haar medemensen. 
Daarom kunnen wij ook bidden : .Goede 
God neem deze vrouw op in uw heerlijk
heid· . 

Voor uw meeleven en belangstelling met 
onze geliefde moeder. schoonmoeder. groot· 
en overgrootmoeder. zeggen wij u hartelijk 
dank. 

FAMILIE POTS 


