


Ter dankbare herinnering aan een fijne 
echtgenoot, vader en opa, die heen
ging uit ons midden. 

Gerhardus Johannes Pot 
echtgenoot van 
Johanna Maria Hofstede 

Geboren te Beckum op 29 mei 1917, voorzien 
van het Sacrament van de Zieken na een 
langdurig ziekbed overleden in het streek
ziekenhuis "Midden Twente" te Hengelo op 
zondag 9 augustus 1992. We namen afscheid 
van hem - na de viering van de eucharistie 
in de parochiekerk van de H. Blasius te 
Beckum - in het crematorium te Usselo op 
12 augustus d.a.v. 

Gerhard was de jongste uit het gezin en 
verloor al vroeg zijn moeder. Hij leerde al 
vroeg opkomen voor zich zelf. Toen hij van 
school kwam ging hij werken in de tuinen 
van Slütter te Boekelo. 
Maar toen hij wat ouder werd en dacht aan 
het stichten van een gezin moest er meer 
verdiend worden en ging hij werken " binnen 
vier muren " in de fabriek op de Bleek in 
Boekelo in de textiel. Op 2 juli 1942 huwde 
hij en het gezin werd gezegend met zeven 
kinderen . 
Hij was een rechtvaardig mens, een leerzame 
vader, die wel _zei waar het op stond , wat je 
moest doen. HtJ kwam ook op voor de min
dere man en zette zich in Beckum in voor de 
Jeugd : was Jarenlang penningmeester van de 
voetbal en lid van het bestuur voor de school 
en volksfeesten. 

Maar zijn voorliefde ging uit naar de natuur 
hij was gek op zijn boerderijtje . ' 
Toen hij dan ook aan zijn pensioen was vond 
hij daar zijn liefhebberij nog tot het laatste 
aan toe. 
DEl laatste jaren begon ziekte hem te plagen , 
htJ was vaak moe. Toen kwam de laatste 
operatie een paar maanden geleden. Hij 
voelde zelf dat hij niet meer in Stepelo terug 
zou komen en vroeg daarom het Sacrament 
van de Zieken . Hij heeft veel pijn geleden. 
Toch was het voor hem een vreugde dat hij 
daar op h~t ziekenhuis nog de 50-jarige brui
loft kon vieren met kinderen en kleinkinderen. 
Daarna gin(1 het snel achteruit. Zijn dood was 
een werkel1Jke bevrtJding. 
Wij vertrouwen vast dat de Heer nu zijn 
d1e~aar . heeft opgenomen in zijn goddelijk 
vaderhuis om daar voor altijd gelukkig te zijn. 

lede_reen die in de afgelopen tijd , op welke 
manier dan ook, met ons heeft meegeleefd 
willen wij hiervoor hartelijk dank zeggen. ' 

fam. Pot 


