


Ter dankbare herinnering aan 

- - Ine Pot-Se holten 
echtgenote van 
Tonnie Pol 

Zij werd geboren op 17 juli 1945 te Beckum. 
Zij stierf daar thuis, na een geduldig ge
dragen lijden, op 20 november 1992. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk 
van de H. Blasius hebben wij haar op 24 
november d.a.v. begeleid naar haar laatste 
rustplaats op het R.K. Kerkhof te Beckum . 

Het mocht niet gebeuren. Je was te jong. 
Je wilde van ons niet weg. Wij konden jou 
niet missen. 
Er is niemand, die jou kan vervangen. 
We hadden genoeg aan het verdriet om het 
sterven van oma, zeven weken geleden. 
Maar toch . 

Lang heb je nog gehoopt en vertrouwd dat je 
beter zou worden, dat je weer zou kunnnen 
zorgen voor je gezin , werken in je tuin. Want 
daarvoor leefde jij . Voor ons en voor oma, 
die je tot het laatst toe hebt verzorgd . Je 
deed dat met liefde en we blijven je daar
voor altijd dankbaar. 
Ook anderen, vooral zieken en mensen , die 
het moeilijk hebben, hadden altijd je belang
stelling en medeleven. 
Je dacht niet aan jezelf. Je hoefde niet ·zo 
vaak uit, niet op vakantie. Ol'idanks je harde 
werken , genoot je thuis van de rust. Terwijl 

anderen vrijwillig uit elkaar gaan, worden wij 
daartoe gedwongen. Waarom? vroeg jij je 
dikwijls af. 
Je lijden van de laatste tijd heb je geduldig 
gedragen. Klagen deed je nooit. Je wens, 
om van je broer Johan uit Australië en zijn 
vrouw nog afscheid te kunnen nemen, is 
vervuld. 

Je wilde heel graag bij ons blijven 
je hebt gevochten zolang het kon 
Maar deze strijd was niet te winnen 
voor ons blijft de vraag: waarom? 
Zeg nooit: het is voorbij. 
Slechts je lichaam werd ons 

afgenomen, 
niet wat je was en ook niet wat je zei. 

Tonnie , Gertjan , Stefan en Michel 

Voor uw belangstelling , zorg en medeleven 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze moeder danken wij 
u van harte. In het bijzonder geldt deze dank 
ook de huisartsen en andere hulpverleners. 


