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Ter dankbare heri nneri ng aan 

JO POTS - PETERS 
wed uwe van 

HENK POTS 

Zij we rd geboren te Erica op 30 oktober 
1921. Volkomen onverwachts is zij u it de 
kr ing van haar familie en vr ienden weg
genomen. Voorzien van het S Jcrament van 
de Z ieken over leed z ij te Alme lo op 13 
augustus 1983. Na een Euchar isti evieri ng 
ui t dankbaarheid voor haar leven in de 
C hri stoffe lkerk hebben w ij haar op 17 au
gustus begeleid naar het cremator ium te 
Usse lo. 

Ju ist nu het leven voor Jo meer g lans en k leur 
begon te krijgen na de dood van Henk, is ook 
zij we ggenomen u it ons m idden. Mi ssch ien 
heeft moeder meer verd r iet gehad dan wij kon
den vermoeden . In onze ogen ging z ij we lge
moed en dapper door het leven. De steun van 
haar k inderen en haar famil ie heef t haar de 
laatste dr ie j aar vee l goed gedaan. Zij wa s er 
erg dankbaar voor . 

In onze heri nn er ing za l zij blijven leven a ls 
een lieve en zorgzame moeder. Voor haar 
kinderen was haar niet gauw iets tevee 1. Met 
geduld en toewijding heef t zij hen bege le id . 
V oor haa r kle ink inderen was zij een schat van 
een oma . Ze kon uren met hen bezig zijn . Zij 
onderhi e ld nauwe banden met fami l ieleden. 
Door haar har tel ij ke en bescheiden man ier 
van omgaan met anderen heeft zij vee I v r iend
schap mogen geven en ze lf ondervinden. 

Jo was haar leven lang een a ltijd bez ige vrouw. 
A ltijd in de weer om in haar huis een gezel
l ige sfee r te scheppen voor ki nderen en_ voor 
haar v is ite; a ltijd bezorgd of ieder het we l 
naar zijn t in had . Vro lij k en opgewekt tra d zij 
iedereen tegemoet. Toch ook kon zij st il zyn 
en aandacht ig lui ste ren. Met begrip en geduld 
kon zij aanvoe len wat in een ander omging . 
W aar het nodig was wist zij te he lpen. Zij l iet 
ieder in zij n waa rd e, maar bl eef met haar zorg
zaamheid ook ieder naöij. 

Jo hie ld van wan de len en f ietsen in de natuur. 
Z ij hie ld van bloemen en voge ls. Zij kon echt 
genieten van de schoonhe id en d e zuiverhe id 
van de natuur. Daarin zag zij voora l Gods 
goedheid en schepp ingsmacht. In haar li efd e 
voor de natuur be leed zij haar ge loof dat het 
leven sterke r is dan de dood . Zij leefd e in het 
vaste ge loof dat de dood het e inde n iet is. 
Al t ijd is er n ieuw leven op komst. 

A ls ge lov ige mensen vertrouwen wij dat G od 
nu haar leven verandert in een eeuwi g leven 
bij Hem . Moge zij - met Henk wee r veren igd -
voor al tijd ge lukk ig Zijn. 

Voor uw hartelijk medeleven en voor uw bé
langstell ing na het overlijden van onze moedér 
en oma zeggen wij u onze we lgemeende dank. 

Fami lie POTS 

A lmelo, augustus 1983. 


