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Haar leven was goedheid en liefde. 

Ter dankbare herinnering aan 

LIES POTS 

Geboren te Losser op 27 februari 1919. 
Plotseling overleden te Oldenzaal op 22 ok
tober 1982. In de 0.L. Vrouwekerk in haar 
woonplaats Hengelo vond op 26 oktober 
haar uitvaart plaats, waarna haar crematie 
volgde te Usselo. ......... 
Anderen helpen en bij staan. Dat was het 
waar Lies voor leefde. 
1 n haar beroep als verpleegster stond ze al
tijd klaar voor de mensen die haar nodig 
hadden. Vooral in de 23 jaar dat zij wijkver
pleegster was in de Berflo Es, was ze de hulp 
en toeverlaat van oud en jong. ..ze was 
meer dan een verpleegster" , waren de woor
den van haar dankbare patiënten bij haar af
scheid. Werkelijk alles deed ze voor haar 
medemensen en kon nooit "nee" zeggen. 
Ze was altijd heel attent voor iedereen, vol 
interesse voor het lief en leed van ieder af
zonderlijk en altijd opgewekt en plezierig in 
de omgang. Uit haar zelf, zonder dat je het 
haar hoefde te vragen, stond ze voor ieder-

een klaar. het liefst ongezien en ongemerkt. 
Ze was heel bescheiden en eenvoudig. .,Ik 
doe nog niet genoeg". was haar gezegde. 

Zoals ze geleefd heeft. zo is ze ook gestor
ven. Terwij l ze druk bezig was met helpen, 
is ze plotseling naar God gegaan. Daar moge 
ze voor altijd in vrede zijn bij Hem die ge
zegd heeft: ,.Komt, gezegenden van mijn 
Vader en ontvang het Rijk dat voor u gereed 
is van het begin van de wereld. Want al wat 
u gedaan hebt voor één van mijn broeders, al 
was het de geringste, hebt u voor Mij ge
daan". 

Lies, bedankt voor je goedheid en zorg . 

Leef in vrede bij God. 

Voor uw meeleven bij het plotseling heen
gaan van onze zus, schoonzus en tante, zeg. 
gen we u van harte dank. 

Fam. Boudrie 
Fam. Pots 


