


Diep bedroefd, maar met dankbaar hart 
nemen we afscheid van mijn dierbare 
man, zorgzame vader, groot- en over
grootvader 

Arnoldus Hendrikus Pot 
echtgenoot van 

Maria Antonia Lammersen 

Hij is op 9 september 1899 geboren te Stepelo. 
Na een kortstondige ziekte is hij overleden op 
21 ju li 1984 in het ziekenhuis de Stadsmaten te 
Enschede. 
Op 25 j uli 1984 hadden we hem voor het laatst 
in ons midden tijdens de uitvaart in de kerk 
van de H. Blasius te Beckum, waarna wij zijn 
lichaam te ruste hebben gelegd op het R.K. 
Kerkhof aldaar. 

Nu vader er ineens niet meer is, beseffen we 
wat het betekent een lege plaats ;n ons mid
den te hebben. Hij was nooit ziek;- en licha• 
melijk zo sterk, dat we niet konden vermoeden 
zo snel door een ongeneeslijke ziekte afscheid 
van elkaar te moeten nemen . 
Tot voor kort heeft hij kunnen werken op en 
rond de boerderij, waar hij heel zijn leven 
heeft gewoond. Jaar voor jaar heeft hij het be
drijf stap voor stap helpen opbouwen en ont
wikkelen, en heeft hij het zijne daartoe bijge
dragen. Hij werkte hard, met plezier en zag 
nergens tegenop. 

Hij hield van het gezin, van de kinderen maar 
bovenal heel veel van zijn kleinkinderen. 
Hij had veel plezier in een grap, en als er er
gens iets te beleven viel, wilde hi j best zijn 
steentje bijdragen met een of andere ludieke 
opmerking. Waar mogelijk sierde hij het een 
en ander op met een humoristisch gedichtje 
of rijmpje. 
Zijn leven en werken werd gedragen door een 
vast geloof in God en Zijn Kerk. De latijnse 
gezangen en kerkelijke liederen begeleidden 
hem vaak tijdens zijn dagelijkse werkzaamhe
den , hetgeen kenmerkend was voor zijn leven 
en werken. 
Na een welbesteed leven en een mooie oude 
dag waren zijn laatste levensmaanden echter 
zeer zwaar. Een ongenees lijke en pijnlijke 
ziekte heeft helaas een einde gemaakt aan zijn 
leven . 
Bidden wij ; dat God ook naar hem heeft om
gezien en dat het herrezen leven in Jezus 
Christus thans zijn deel moge zijn. 

Voor 'Uw blijken van belangstelling tijdens zij n 
ziekte en na het sterven denken wij u hartel ijk. 

Fam. Pot 


