
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



In dankbare herinnering gedenken wij 

Frederikus Pots 
Hij werd op 22 mei 1918 te Enter ge
boren en door de doop opgenomen in 
de gemeenschap van de H. Kerk. Op 22 
juli 1950 verbond hij zich voor het le
ven met 

Johanna Maria Kosters. 
Na bijna 32 jaar in echtelijke liefde te 
hebben samengeleefd overleed hij on
verwacht, nog gesterkt door de zalving 
der zieken, op 27 juni 1982. Na een 
gemeenschappelijke Eucharistieviering 
hebben we hem op 1 juli d.a.v. te 
rusten gelegd op het r.k. kerkhof te En
ter in het geloof dat ook hij door God 

geroepen is om eeuwig te leven. 

Lieve man, papa en opa, 
Na zoveel jaren gestreden te hebben 
om toch maar bij vrouw en kinderen te 
mogen blijven is er onverwacht een eind 
gekomen aan je lijdensweg. Met een be
wonderenswaardig doorzettingsvermogen 
heb je al die jaren de pijn weten te 
verwerken al kostte het je veel slapelo
ze nachten. Zoals ieder huisvader wil
de jij je ook helemaal inzetten voor je 
gezin met de werklust en nauwkeurig-

heid die je eigen was. Des te pijnlijker 
moet het toen voor je geweest zijn te 
aanvaarden dat je door het gemis van 
beide benen totaal afhankelijk werd 
van de hulp van anderen. Toch gaf je 
de moed niet op en binnen de kortste 
tijd hanteerde je weer het stuur van 
de auto; wat je zelf kon daar kwam een 
ander niet aan te pas. Zonder verbit
terd te worden of te klagen wist je 
zelfs met een zekere humor je handi
cap te aanvaarden. Wij hebben grote 
waardering voor alles wat je voor je 
gezin hebt gedaan waarbij wij, als bui
tenstaanders, ook graag willen insluiten 
je vrouw die eveneens met zoveel zorg 
en toewijding in alle omstandigheden 
je steun en toeverlaat is geweest. Moge 
jullie inzet voor het gezin door je kin
deren worden beantwoord in dankbaar
heid en onderlinge liefde. 

Rust in vrede. H. Maria, H . Antonius, 
wees onze voorspraak. 

DANKBETUIGING 
Voor uw blijk van medeleven, onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, be
tuigen wij u onze oprechte dank. 

Vit aller naam: Fam. Pots 
Juli 1982 / Zuiderveldsweg 4, Enter 


