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We bewaren een fijne herinnering aan 

Gezina Maria Pots 

echtgenote van 

Bernardus Gerhardus Antonius Nolten 

Zij werd geboren op 13 augustus 1923 in Weer
selo. Na een gelukkig huwelijk van bijna 40 jaar 
stierf zij op 20 mei 1995 in het ziekenhuis te Ol
denzaal. 
Op 24 mei 1995 werd zij na de uitvaartmis te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof te Rossum. 

Gevoelens van dankbaarheid winnen het van de 
gevoelens van verdriet. 
Een lieve vrouw, een zorgzame moeder en fijne 
oma en schoonzus 1s van ons heengegaan. 
Bijna 40 jaar heeft ze met haar gezin aan de rand 
van het Rooderveld gewoond. 
Haar leven kende naast veel vreugde ook veel 
verdriet. Al in 1963 werd zij geconfronteerd met 
een ernstige ziekte. 
Maar ze overwon die met de levensmoed die 
haar eigen was. 

Het verlies van haar dochter Karin bracht op
nieuw groot verdriet. 
Het sloeg een diepe wond in haar hart. 
Toch bleef ze levenslustig en begaan met haar 
kinderen en kleinkinderen. 
Moeder genoot ervan om met haar hele gezin 
gezellig samen te zijn. Vooral van haar kleinkin
deren kon ze intens genieten. 
Ze was een bescheiden vrouw en plaatste zich 
nooit op de voorgrond. 
Ze hield van de natuur en een mooie fietstocht 
met haar man en kinderen vond ze prachtig. 
In 1986 werd ze opnieuw ziek. Ze moest het fiet
sen opgeven en haar werkzaamheden vielen 
haar zwaarder. 
Gelukkig had ze veel steun van haar man en van 
Herman. Bovendien had ZIJ een sterk geloof. 
Zolang ze kon ging ze elke week trouw naar de 
kerk om er te bidden; daarom kon zij vol vertrou
wen uitzien naar het eeuwig leven" 

Rust zacht lieve ma. 

Wij danken U voor uw belangstelling en mede
leven t ijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en 
oma. 

B. Nollen 
Kinderen en kleinkinderen 
H. Nollen 


