
In afwachting van de verrijzenis In de 
Heer is uit ons midden heengegaan 

GERARDUS JOHANNES POTS 

Hij werd geboren te Weerselo 30 juli 
1904. Hij huwde 11 november 1936 met 

MARIA LOUISE NACKE 

Hun zeer gelukkig huwelijk werd ge
zegend met 7 kinderen. Na een korte 
ziekte overleed hij plotseling een week 
na het Paasfeest op 23 April 1979. 

Witte donderdag was zijn laatste, altijd 
zo getrouwe gang naar de kerk ge
weest. Daar had hij zijn Heer ontmoet 
in boeteviering en eucharistie. 
Nu mag hij deelgenoot zijn aan de 
hemelse tafel des Heren. 
Wij hebben hem, in geloof aan de ver
rijzenis, begraven op het R.K. kerkhof 
in Lonneker. 

Samen met zijn vrouw bouwde en werk
te hij heel zijn leven in grote ijver," 
samen vonden zij een groot geluk en 
hebben zij een fijn gezin opgebouwd. 
Hij was begiftigd met een goed ver
stand en een ruim hart. Hij was trouw 
aan de mensen en aan alles wat hij 
begonnen was. 

Hij had een diep geloof en stond altijd 
klaar voor anderen. Zijn gevoel voor 
humor, voortkomend uit grote levens
wijsheid, was bevrijdend voor ieder die 
hem ontmoette. 
Hij laat nu een grote leegte achter bij 
velen, het meest bij zijn vrouw, kinde
ren en kleinkinderen. 
Wij hopen dat er niets van deze be
gaafde mens verloren mag gaan en 
dat. wat hij geleefd en gedaan heeft 
voortgezet mag worden. 

Wij hopen dat alles wat hem lief en 
heilig was, mag worden verder geleefd 
door zijn kinderen en kleinkinderen, 
in hun hart en in hun levensdurf. 
Zo zal alles waarin hij groot was, onder 
ons blijven. 

De belangstelling en het medeleven, 
die wij van U mochten ondervinden 
bij het overlijden en de begrafenis, 
hebben wij bijzonder gewaardeerd. 
Mogen wij vragen om Uw gebed. 
Wij betuigen U voor alles onze welge
meende dank. 

M. L. Pots-Nacke 
kinderen en kleinkinderen 

Lonneker, 26 april 1979. 


