


Met veel verdriet om zijn overlijden, maar met 
een dankbaar gevoel en vele fijne herinnerin
gen , hebben we afscheid genomen van mijn 
lieve man , vader en opa 

Johan Pot 

echtgenoot van Truus Kip 

Hij werd geboren op 31 ma<!J't 1934 in 
Enschede. Gesterkt door het H. Sacrament der 

Zieken is hij vredig ingeslapen 
op 29 oktober 2005. 

Op 4 november hebben we afscheid van hem 
genomen in de parochiekerk H.Blasius in 

Beckum, waarna we hem hebben begeleid naar 
zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof. 

Papa kwam uit een gezin van vijf kinderen en is 
opgegroeid op een boerderij in Stepelo. Hij hield 
van het leven op en om de boerderij. Hij was zelf 
graag boer geworden en dan het liefst in de 
IJsselmeerpolders of Luxemburg maar dat bleek 
niet haalbaar. 
In plaats daarvan kwam hij bij de Boerenleenbank 
terecht, later Rabobank geheten, en heeft daar 
allerlei functies vervuld. Ook zette hij zich in voor 
allerlei verenigingen, zoals de plaatselijke voetbal
club TVO. 
Papa had een brede interesse, volgde vele cursus
sen en verveelde zich nooit. In zijn vrije tijd 
mocht hij graag tuinieren, fietsen, wandelen, 
lezen en kaarten. Hij hield van gezelligheid. Ook 
heeft hij met mama mooie reizen gemaakt. 

' 

Papa heeft maar een paar jaar van de VUT kunnen 
genieten. Helaas liep hij door een operatie een 
dwarslaesie op. Er veranderde veel voor hem 
maar ook voor mama. Hij kon niet meer thuis 
wonen en moest verzorgd worden in verpleeghuis 
St. Elisabeth in Delden. Gelukkig kon hij 's mid
dags een aantal uren naar huis waar hij al die jaren 
door mama liefdevol werd opgevangen en ver
zorgd. Deze jaren zijn niet altijd even gemakkelijk 
geweest. Papa heeft lichamelijk heel veel moeten 
inleveren, keer op keer een beetje. Er is hem niet 
veel bespaard gebleven. 
Wat wel bleef was zijn wilskracht en optimisme, 
humor en positieve instelling. Hij bleef belangstel
ling houden voor anderen en klaagde nooit. 
We kijken ondanks alles toch dankbaar terug op 
deze jaren. Hij wàs er nog en heeft genoten van 
zijn kleinkinderen, een reis naar Lourdes, feestjes, 
het bezoek dat voor hem kwam maar vooral van 
zijn huis en de tuin waar hij zoveel van hield. 

De laatste dagen samen waren erg kostbaar. Papa 
is rustig heengegaan, door liefde omringd. Voor 
ons is er nu een grote leegte, de stilte zal ons 
overvallen. Maar niemand ontneemt ons de 
mooie herinneringen. In gedachten blijft hij altijd 
bij ons. 

We willen iedereen die al die jaren met ons heeft 
meegeleefd en ons heeft gesteund hartelijk 
danken. 

Truus Pot-Kip 
Kinderen en kleinkinderen. 


