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Zijn meester sprak tot hem. "Uitstekend. goede 
en trouwe dienaar, over wem1g waart ge trouw. 
over veel zal ik U aanstellen. Ga binnen in de 
vreugde van Uw Heer· (Malt 25. 21 ). 

Dankbaar gedenken wij in 
Eucharistieviering en Gebed 

Antonius Marinus Pot 
sinds 1976 weduwnaar van 

Johanna Maria Koerhuis 

Geboren 12mei1904 te Hoonhorst, overleed 
hij, gesterkt door de H. Zalving der Zieken, 
op 10april 1991 in " De Hartkamp" te Raalte. 
Op 15 april v ierden wij voor 't laatst rond 
hem de H. Eucharistie en legden daarna 
zijn lichaam bij moeder ter ruste op het 
parochieel kerkhof te Hoonhorst, in af
wachting van de blijde Dag der Verrijzenis. 

Een goede vader is van ons heengegaan. een 
trouwe levensgezel voor moeder een lieve 
opa 
Dag en nacht stond hij klaar voor zijn grote 
gezin . bi) dag en dikwijls bij nacht werkte hij vol 
ijver 1n zijn loonwerkers en expeditiebedrijf. 
Hulpvaardig als hij was voor iedereen. die een 
beroep op hem deed. gunde hij zich geen tijd 
voor eigen hobbies. 
Het waren altijd de anderen , die btj hem voor
gingen vooral ook zijn vrouw en zijn kinderen. 
Dit alles heeft hij gedaan vanuit een eenvou 

dig. maar diep geloof 1n God en vanuit de 
opdracht. die God voor hem had bestemd. Die 
opdracht heeft hij. naar Jezus' woord volbracht 
als "een goede en getrouwe dienaar· 
Toen zijn lichamelijke en geestelijke krachten 
hem ontvielen. was hij dankbaar voor ieder 
blijk van medeleven van zijn dierbaren, b11 
zonder ook voor de liefdevolle en vriendelijke 
opvang in "De Hartkamp" te Raalte 
Hij was een man van weinig woorden. Daarom 
zou hij van het bovenstaande waarschijnlijk 
zeggen: "Het was niet nodig zoveel woorden 
aan mij te besteden. Laat liever door daden 
van geloof en liefde zien. wat je waard bent 
Dat hebben moeder en ik. ondanks tekortko
mingen. alt11d proberen waar te maken· 
Heer. wij vragen U. schenk omwille van dat 
goede voorbeeld, aan onze ouders de wel 
verdiende eeuwige rust. 
Mogen zij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van 
onze lieve vader en opa 

Anton M. Pot 
betu igen wij U onze welgemeende 
dank. 

Familie Pot 
Hoonhorst april 1991 


