


HERINNERING AAN 

JOHANNES GERHARDUS POL 

Geboren te Zenderen op 24 juni 1916, overleed 
hij na een kortstondige ziekte, in zijn geboorte
huis op 17 januari 1986, gesterkt door de sacra
mentele ziekenzalving. 20 januari d.a.v. werd in 
zijn parochiekerk te Zenderen de Eucharistie 
gevierd, waarna de begrafenis plaats vond op 
· het parochiekerkhof aldaar. 

Als oudste zoon van een groot gezin, heeft Jo
han al heel jong geleerd dat het nodig kan zijn 
om aan te pakken. Hij deed dat dan ook van 
harte en is het zijn hele leven blijven doen. Hij 
was bijzonder ijverig in zijn werk. Ledigheid ken
de hij niet. Altijd was hij bezig. Geen werk was 
hem te zwaar. Zo werkte hij op de· boerderij 
thuis met zijn ouders, broers en zussen. Met zijn 
broer was hij in staat een aannemersbedrijf op 
te bouwen waar de buurt vertrouwen in had. 
Het familie-loonbedrijf had aan hem een heel 
goede kracht, die het werk niet schuwde. 
Daarbij had hij van huis uit een grote vroomheid 
meegekregen, die net zo stevig en onverwoest
baar bleek te zijn als de bouwwerken waar hij 
zijn beste krachten aan had gegeven. 

Hij kon moeilijk accoord gaan met de vele ver
anderingen in de wereld en in de kerk. Dat 
maakte dat hij op sommige mensen wat wereld
vreemd overkwam, maar diegene die dagelijks 
met hem omgingen kenden hem als een zacht
moedige, vriendelijke en hulpvaardige man. 
De laatste jaren had hij een·heel duideljk levens
ritme gevonden en het leek erop dat hij volgens 
dat ritme nog jarenlang zou kunnen blijven le
ven. Maar plotseling openbaarde zich een ern, 
stige ziekte, die hem in korte tijd heeft geveld. 
De laatste dagen van zijn leven waren zwaar 
voor hem en zijn huisgenoten die hem met liefde 
tot aan de dood toe hebben verzorgd. 
We mogen erop vertrouwen, dat deze vrome 
man, die in zijn levensritme dagelijks vertrouw
vol omging met zijn Heer en Moeder Maria, de 
weg gevonden heeft naar het eeuwige Vader
huis, waar geen smart zal zijn , geen rouw en 
geen geween. Moge hij daar rusten in vrede. 

Voor uw meeleven met de ziekte en het overlijden van 
onze broer Johan, zeggen wij u hartelijk dank. 

FAMILIE POL 


