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Ter dankbare herinnering aan 

Henk Pots 
echtgenoot van 

JO PETERS 

Hij werd geboren te Almelo op 9 mei 
1920. Voorzien van het Sacrament van 
de zieken overleed hij op 15 juli 1980. 
Na een Eucharisti evieri ng uit dankbaar
heid voor a l het goede dat Henk voor 
de zijnen mocht betekenen, hebben wij 
hem vanuit de Christoffelkerk begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Henk Pots was een fijne en goede man. Een 
harte lijk echtgenoot; een goede vader voor 
zijn 4 zoons; een l ieve opa voor de klein
kin deren. Al tijd heeft hij hard gewerkt voor 
het gezin; hij wi lde zijn kinderen a ll e kansen 
voor de toekomst geven. 

Zijn werk deed hij met p lezier en grote toe
wijding, maar ook na zijn dagtaak was hij al 
tijd bezig. Wat zijn ogen zagen, maakten zijn 
handen. Hij hield van knutselen en timmeren. 
Ook toen zijn gezond he id de laatste tijd te 
wensen over! iet, had hij nog plannen voor de 
toekomst . Hij had nog we l ideeën en nog 
we l werk tot zijn tachtigste, merkte hij op. 
Hij had gevoel voor humor en vro lijkheid . 
Hij was een levensb lije man die kon gen ieten 
van gezelschap van familie en vrienden. Tot 
het laatst toe probeerde hij overal aan me e 
te doen: fietsen, wandelen, bezoek aan de 
kinderen. 

De laatste week heeft hij veel hoofdpijn ge-

had . Hij wilde niet klagen en voor iemand 
lastig zijn. Moedig heeft hij onder ogen kun
nen z ien en aanvaarden dat zijn leve n onder 
ons een einde nam. Zijn gelovige instelling 
heeft hem daarbij geholpen. 
Moge de goede God deze harde en trouwe 
werker belonen met het eeuwig ge lu k dat 
Jezus ons beloofd heeft. 

Voor uw harte lijk medeleven en belangstel
ling na het overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgz ame vader en op a, zeggen wij U 

onze welgemeende dank. 

Fam. POTS 


