
Voor de vele blijken van deelneming 
bij het overlijden van mijn lieve man 
en onze zorgzame vader en opa, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

M. G. C. Pot-Dwars 
kinderen en kleinkinderen 

t 
Gedenk in uw gebeden 

ANTONIUS MARTINUS POT 
echtgenoot van 
Maria Gerharda Catharina Dwars 

Hij werd geboren te Haaksbergen (Stepelo) 23 nov. 
1915, overleden na voorzien te zijn van het H. Soera· 
ment der zieken op 18 februari 1972 In het Stads
matenzielcenhu!S te Enschede. Hij werd begraven 
ap het R.K. lcerlchol te Beckum op 23 februari 1972 

Geheel onverwacht Is tijdens een korte ontspanning 
In een lange werkdag een eind gekomen aan 
zijn leven. Al zijn energie • en wie hem kende 
weet hoe groot deze was - gaf hij aan zijn werk 
en de zaalc, die hl! tot ongekende hoogte heeft 
gebracht en daardoor mede aan Beckum. Dat was 
vooral een middel om aan zijn gezin alle mogeliJk· 
he<len te bieden 
Voor zijn vrouw was hij een trouw en zorgzaam 
echtgenoot. Voor zijn kinderen bltjft hij een vader 
om trou op te zijn. 
Het is jammer, dat zijn kleinkinderen niet meer 
kunnen genieten van zo'n levenslustige opa. 
Hij was enorm gesteld op gezelltgheld en bleef 
steeds gelnteresseerd in wat om hem heen gebeurde. 
WIJ zullen hem allemaal missen. 
Zijn geloof was gezond en sterk. 
Liefste vrouw en kinderen We hebben bet ondanks 
alle drukte en zorgen zo ftjn gehad. Ons verlangen 
naar wat rust ts anders opgelost dan we ons vooJ ... 
gesteld hadden In mijn werlc en plannen hebben 
Jullie me geweldig geholpen. Jullie hebben mij het 
leven zo lijn gemaakt. Zo graag wilde Ik leven. 
Hartelitlc dank voor alles Ik weet dat jullie nu 
erg verdrietig :ijn. Maar God heeft mij geroepen. 
Daarom mooten we proberen te zeqçren : "Het ts 
goed Heer". In lullie geloof zullen Jullie de kracht 
vinden dit moei iJke oller te dragen. Onze liefde 
en ons gebed houdt ons bij elkaar. 
Beste familie, kennissen en vrienden, hartelijk danlc 
voor jullie liefde en genegenheid. 


