


t In dankbare en fijne hennnenng aan 

Bennie Pot 
Echtgenoot van Lies Maathuis 

Pa werd geboren op 4 februari 1940 in Beckum. Hij 
overleed na een moedig gedragen ziekte, gesterkt 
door het H. Sacrament der zieken, op 16 december 
2000. Na een plechtige uitvaartdienst hebben we 
hem op 21 december te ruste gelegd op het R.K 
kerkhof te De Lutte. 

Pa groeide samen met 4 broers en 3 zussen op in een 
gelukkig gezin. Al vroeg kwam het ware karakter van 
hem naar boven: Hij hield van aanpakken en kreeg op 
die manier veel gedaan. Van jongs af aan was hij bezig 
in de melkveehouderij . De koeien waren zijn grootste 
liefhebberij, hier stak hij zijn hele ziel en zaligheid in. 
Gelukkig heeft hiJ van deze hobby zijn beroep kunnen 
maken. Vooral het directe contact met de mensen op 
de boerderij en op kantoor vond hij prachtig. Met 
goede adviezen probeerde hij velen van dienst te zijn. 
Dankzij de gemoedelijke sfeer op het werk zijn vele 
collega's goede vrienden van hem geworden. 
Het belangrijkste in pa zijn leven was dat hij zijn grote 
liefde, ma, ontmoette. Ze trouwden en met de komst 
van Henri, Erna en Richard was ons gezin compleet. 
Door pa zijn liefde, goede zorg en inspanningen heb
ben we samen een gelukkige tijd gehad. Hij gaf ons 
de mogelijkheden en de vrijheid om ons leven op te 
bouwen zoals we dat nu hebben. Hier zijn we pa 
eeuwig dankbaar voor. 

Daarnaast hield pa vooral van gezelligheid in het 
leven: Kaarten met ma, de zwagers of de buren en bij 
mooi weer vele fietstochtjes of gewoon even rondrij
den. Genieten kon hij ook van een weekendje op stap 
met ma en vrienden of familie. Tevens heeft hij vanuit 
zijn geloof regelmatig deelgenomen aan fietsproces
sies naar Kevelear. Verder was pa heel betrokken bij 
het lief en leed van anderen. Als er iemand ziek was, 
of als men een dierbare had ver1oren, dan stond pa 
voor hen klaar. Met hulp en bemoedigende woorden 
om ze een hart onder de riem te steken. 
Sinds 2 jaar zat pa nu in de VUT om samen met ma 
in alle rust te genieten van die vrijheid en het leven op 
de boerderij. Ze hadden mooie plannen voor de toe
komst, totdat die zware ziekte hem overviel. On
danks alle pijn en verdriet bleef hij positief, klaagde 
hij nooit en was hij een groot voorbeeld voor ons. 
Dankbaar zijn we dat hij tijdens zijn ziekte nog een 
week thuis kon doorbrengen in zijn vertrouwde om
geving. Voor pa en voor ons was dit zeer waardevol. 
Gelukkig kreeg hij veel van de aandacht die hij aan 
anderen had gegeven in deze moeilijke tijd terug. 
Dankzij deze steun en zijn geloof behield pa zijn 
glimlach en kon hij zijn afscheid beter aanvaarden: 
'Ik ga er even tussenuit maar zie jullie later aan de 
andere kant allemaal terug' . 

Pa bedankt, we zijn trots op je! 

Ma en je kinderen 

Hierbij bedanken we iedereen voor het medeleven en 
de geweldige belangstelling in de afgelopen periode. 




