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Bedroefd maar vol dankbaarheid 
denken we terug aan het welbestede 
leven van mijn goede man, onze zorg
zame vader en I ieve opa 

Martinus Albertus Pot 
echtgenoot van. 

Geertruida Berendlna Winters 

Hij werd geboren op 12 mei 1902 te Beckum . 
In de morgen van 15 april 1981 is hij, nog 
voorzien van het Sacrament van de zieken , 
voorgoed ingeslapen . . Op Paaszaterdag 18 april 
hadden wij tijdens de eucharistieviering hem 
voor het laatst in ons midden. Daarna legden 
we hem te ruste op het r.k. kerkhof in 
Beckum . 

Toen Martinus ongeveer anderhalve week ge
leden uit het ziekenhuis kwam , konden wij nog 
niet vermoeden dat hij er spoedig niet meer 
zou zijn . Hij moest het kalm aandoen, het
geen voor hem niet gemakkelijk was. Heel 
zijn leven heeft hij hard gewerkt. De laatste 
tijd vond hij het erg dat hij niet zo goed meer 
kon zien. Hij kon veel en veronderstelde dat 
ook van anderen . Wij kennen hem als een 
sterke persoonlijkheid. Zette hij zich ergens 
voor in, dan was het ook voor de vol le hon
derd procent. Zowel voor zichzelf als voor 
de ander was hij hard en waar hij op tegen 
was, was hij fel tegen. Dat hebben wellicht 
veel mensen van organisaties, waar hij aktief 
aan deelnam, ook gemerkt. Hij bezat een 
rotsvast geloof en leefde kerkelijk mee met de 
mooie en droevige dingen van anderen. 

Of hij zelf rekening gehouden heeft met zijn 
eigen plotseling heengaan, weten we niet . Hij 
zei wel steeds : Niemand gaat voor zijn tijd . 
Toch heeft hij misschien onbewust de dag 
van tevoren afscheid genomen : hij is de hele 
tuin nog eens doorgewandeld, naar de buren 
geweest en tegen zijn dochter die op bezoek 
kwam zei hij : Mooi dat je er bent . 
Nu hij er niet meer is zijn wij bedroefd, maar 
ook erg dankbaar wat hij voor vrouw en 
kinderen heeft betekend. Ook de kleinkinde
ren zullen hem missen. Toch geven we hem 
met een gerust hart uit handen erop ver
trouwend dat God hem als een goede dienst
knecht heeft opgenomen in zijn Rijk. Wij ge
loven dat hij met Jezus Christus zijn Pasen 
mag verwachten en tot nieuw leven is ge
komen. De verrezen Heer zal ook hem doen 
verrijzen. 

Allen die tijdens de ziekte en het sterven van 
mijn man, onze vader en opa ons tot steun 
en troost waren , zeggen we heel hartelijk 
dank. 

G. B. Pot - Winters 
kinderen en kleinkinderen 


