


Ter vrome en dankbcre herinnering aan 

PAULUS POTMA 
echtge noot van 

Catharina Hendrina Comeha Johanna 
Modde rmon 

Geboren te L e euwarden , 28 november 
1904, overleed h ij d a a r, g e sterk t door 
het H. Sacrament der Z ieke n, op 21 de -
cember 1973. Na d e ui tvaart in de kape l 
van Huize St. Jozef, vond op 27 decem
ber de crematie plaats te Goutum. 

Di t gedochtenisplaatje moge z•jn her 
innering levend houden en tot gebed 
nodigen en mijn hartelijke donk tonen 
voor Uw medeleven en belangstel ling 
bij u jn leven, ove rlijde n en uitvaart. 

t-1.evr. C . Potma - Modderman 

Door z ijn lichame lijke consti tutie en 
z ijn kwalen, door zijn vaak verblijven 
in ziekenhuizen, had hij ee n zwoor en 
moeih jk leven. De goede zorgen van 
zijn vrouw, van de verple g ende n in de 
hospitalen er. van de zusters in Huize 
St. Jozef, konden dat we l verlichten, 
maar niet geheel wegne me n. Ook een 
normaal werkzaam leven was daardoor 
n i e t mogelijk. 
Dat hij dl! alles blijmo edig en voor 
beeldig kon aanvaarden e n zelfs vrolijk 
kon zijn en van de kleine vreugden van 
he t leven kon genieten, vond z ijn grond 
in ziJn echt gelovige kijk o p he t leven. 
Daa=door was hij er met St. Pau!us van 
ove:tuigd, dat het lijden van deze tijd 
r.iet opweegt tegen de heerlijkheid, 
waarvan ons de openbaring te wachten 
stoot. 

Wij geloven en vertrou wen, dat h i j als 
loon voor zijn werken , voor z i jn lijd e n, 
voor zijn voorbeeld, deze heerlijkheid 
nu bereikt heeft, de heerlijkheid, waar 
God alle tranen van de oge n zal wissen, 
waar de dood niet mee: zal zijn, geen 
rouw, geen geween, geen smart. 
Bli)ven wij hem in ons gebed g edenke n, 

opdat hij moge leven. in de vreugde en 
vrede van Christus. 


