


Bedroefd om het toch nog onverwachte ver
l ies , maar dankbaar dat we haar zo lang in 
ons midden mochten hebben, nemen we af
scheid van onze lieve moeder, groot- en over
grootmoeder 

t Antonia Maria Lammersen 
sinds 21 juli 1984 weduwe van 
Arnoldus Hendrikus Pot 

Zij werd geboren te Rietmolen op 26 januari 
1903 en is overleden te Stepelo op 10 maart 
1995. We namen afscheid van haar tijdens de 
Eucharistieviering op dinsdag 14 maart in de 
parochiekerk van de H. Blasius te Beckum , 
waarna we haar bij vader te ruste hebben 
gelegd op het parochiekerkhof . 

Al wisten we dat , gezien haar hoge leeftijd, 
wij eens afscheid van moeder en oma zouden 
moeten nemen, toch is haar onverwacht over
lijden ons nog overvallen. We zull en haar heel 
erg missen , maar zijn blij dat haar een ziek
bed bespaard is geb leven. 
Na haar huwelijk kwam moeder op de boerde
rij te wonen en deze heeft ze, samen met 
vader, opgebouwd. 
Haar leven was zeker niet altijd gemakkelijk , 
maar ze hi eld van het boerenleven, ze was 
er met hart en ziel aan verknocht en ze heeft 
ontzettend veel werk verzet . Vroeg voor dag
en dauw was ze a l op om voor de kippen en 
het vee te zorgen. Zij was li ever buiten dan 
binnen bezig. Ze was een eer lijke, open 
vrouw die do l was op haar kinderen en k lein
kinderen en heel zorgzaam. Ze had voor 
ieder van ons 's morgens alt ijd de kleren vast 
klaargelegd. Heel gastvrij had ze voor ieder 
de koffie klaar en ze stelde het bijzonder op 
prijs als je haar even kwam opzoeken . 

Heel fijn vond ze het als iemand een presentje 
voor haar had meegenomen, dat waardeerde 
ze bijzonder. 
Moeder had een grote belangstelling voor 
alles en ieder om zich heen en ze zorgde er 
ook voor op de hoogte te zijn en te blijven 
van het we l en wee van ons allen. Ze was 
het l iefst thui s, uitgaan hoefde niet zo nodig 
en zolang ze nog kon was ze bezig in haar 
groentetuin . Van de opbrengst daarvan deelde 
ze naar hartelust uit aan ieder die maar 
wi lde. Voor zichzelf vroeg ze we inig maar 
doorzetten kon ze. Dat liet ze zien toen ze in 
1978 een beroerte kreeg en niet meer kon 
lopen. Dat wilde ze tot e lke prijs weer kunnen 
en dat lukte haar ook. Vanuit de rolstoel kwam 
ze weer zover dat ze met een stok kon lopen. 
De laatste j aren heeft ze beetje voor beetje 
moeten inl everen en dat ze niet meer kon 
koken vond ze heel erg. 
Nu ze niet meer bij ons is zijn we dankbaar 
voor haar lange leven en b lij dat ze tot het 
laatst thuis heeft kunnen wonen, op haar 
eigen vertrouwde p lekje , bij Hennie op de 
boerderij. 

We vertrouwen erop dat zij nu bij haar God 
mag zijn , op haar eindbestemming en wij ge
loven dat voor moeder en oma nu het nieuwe 
leven is begonn en en dat zij voor alti jd ge
gelukkig verder mag leven samen met vader. 

Allen die voor moeder en oma veel hebben 
betekend en die ons tot steun en hul p waren, 
zeggen wij hee l hartel ijk dank. 

Familie Pot 


