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Wij danken u hartelijk voor uw 
medeleven, ons betoond bij het 
overlijden van mijn lieve man en 
onze goede vader en opa 

G. Pot-Spoolder 
Kinderen en kleinkinderen 
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Dankbaar gedenken wij 

Gerrit Jan Antonius Pot 
echtgenoot van 

Gezlna Spoolder 

Hij werd geboren te Beckum op 9 juni 
1908. Voorzien van, het H. Sacrament der 
zieken overleed hij in het Gerardus Ma
jella ziekenhuis te Hengelo (0.) op 16 sep
tember 1977. Zijn lichaam werd te ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof te Beckum op 
20 september 1977. 

Geboren worden, doodgaan en begraven 
worden . Met die begrippen is het lot van 
de mens niet bepaald. Voor gelovige 
mensen, zoals Jan er een was, ligt het 
doel van een mensenleven juist in de 
eeuwigheid. Dat doel heeft hij nu bereikt. 
Weliswaar eerder dan hijzelf en wij had
den verwacht, maar als wij daarom treu
ren, doen wij hem tekort. 
De wereld, waarvan hij vooral de laatste 
tijd zo vaak zei, dat het daarmee hele
maal verkeerd ging, heeft hij nu ver laten. 
Hij heeft die geru ild voor een veel betere 
eeuwige woonplaats. 
Beste Jan, 
Voor je vrouw is het moeilijk te aanvaar
den, maar letterlijk zei ze na je sterven: 
,,Jan, ik gun je die rust zo graag" . 
Zij en de kinderen en kleinkinderen zijn 
je heel erg dankbaar voor de manier 
waarop je je voor hen hebt ingezet, voor 
je harde zwoegen, voor de hulp, die je 
altijd aanbood, maar ook voor je humor 
en het plezier, dat je samen met hen kon 
maken. De vele bezoeken, die je zo graag 
met je auto aflegde, zullen zij missen. 
Je diepe geloof, je gevoel voor humor, je 
belangstellende meeleven met alles en ie
dereen om je heen, zu llen bij allen die 
nu afscheid moeten nemen, altijd ·in her
innering blijven. 
Beste vrouw, kinderen en kleinkinderen, 
hartelijk dank voor jullie grote liefde en 
zorg. Onze liefdesband is niet verbroken 
en eens zullen wij élkaar weerzien. 
Beste familie, vrienden en kennissen, dank 
voor alle goeds, dat ik van jullie heb 
ontvangen . Blijf op God vertrouwen. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 


