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In liefde gedenken wij 

Gerhard Pot 

echtgenoot van Gerda Leferink 

Pa heeft ma in 1972 ontmoet en zijn één jaar 
later met elkaar getrouwd. Na korte tijd werd 
er een dochter geboren en niet al te lang 
daarna ook een zoon. Het deed pa goed om 
te zien dat z'n kinderen een goede toekomst 
tegemoet gingen. Allebei zijn ze getrouwd. 
Hiermee kreeg pa een lieve schoonzoon en 
schoondochter, waar hij heel erg dol op was. 
Pa heeft ook een hele zware tijd gehad vooral 
toen hij op te jonge leeftijd noodgedwongen 
afgekeurd werd voor z'n werk, en bij de deur 
kwam. 
Pa heeft naast tegenslagen ook wel geluk 
gehad. Dit haalde hij vaak uit kleine dingen 
zoals mooi weer, de dieren, z'n muziek en ook 
de kerk. 
De laatste jaren haalde pa ook veel geluk en 
blijdschap uit z'n kleinkinderen Max en Tim. 
Hij verheugde zich op de komst van z'n derde 
kleinkind. 
Pa haalde ook veel geluk uit 't feit dat hij op 
z'n eigen stekkie aan de Wolfkaterweg kon 

blijven wonen. Met de verbouwing van het 
huis werd direkt al alles aangepast op 't ouder 
worden, maar niet met de gedachte dat dit al 
zo snel nodig zou zijn. 
De laatste jaren had pa zich erbij neergelegd 
dat hij steeds meer van z'n zelfstandigheid 
verloor. Hij werd de laatste jaren zeer liefdevol 
verzorgt door onze ma en ook dagelijks gehol
pen door de zusters van de Thuiszorg. 
Pa had ook een hele goede en liefdevolle 
band met zijn twee zussen. Aan hen en zijn 
zwagers hebben pa en ma zeer veel steun 
gehad de laatste jaren. 
Maar de laatste tijd ging pa toch wel achteruit 
en kwam twee weken geleden in 't ziekenhuis 
alwaar hij na een kleine opleving ook weer 
snel achteruitging. 
Na het ontvangen van het Sacrament der 
Zieken is hij op 20 april 2005 rustig ingeslapen. 

Pa is 71 jaar geworden. 

Rust zacht en goede reis. 

Ma, kinderen en kleinkinderen 

Wij willen u oprecht bedanken voor al uw 
steun en medeleven. 

Gerda, kinderen en kleinkinderen 


