


t Ter da nkbare he rinneri ng aan 
GEZINA SPOOLDER 

w eduwe van Gerri t Jan Antonius Pot 

ZiJ werd geboren op 9 jul i 1910 te Haaksbergen. 
Na een ernst ige ziekte stierf ziJ , gesterkt ·door het 
Sacrament van de Zieken, thuis te Beckum op 2 
oktober 1992 . Na de Eucha ristieviering in de 
parochiekerk van de H. Blas ius hebben wi j haar 
op 7 oktober d.a .v. bege leid naa r haar laatste 
rustplaats naast vader op het R.K. Kerkhof te 
Beckum. 
" Bedankt en groetjes aan allemaa l". Dat waren 
de woorde n waarmee moeder altijd afscheid nam 
va n allen, die haar, vooral t ijdens haar slopende 
ziekte, maa r ook daarvoor, opzochten. Haa r gast
vrijheid bezorgde haar vee l vrienden en bekenden 
die graag biJ haa r op bezoek kw ame n. Dat maakte 
haar lijden lichter. M oeder hield van de mensen 
en de mensen hielden van haar. Graag had ze nog 
bi j ons will en blijven, maar toen ze wist dat het 
onherroepelijke ei nde naderde, aa nvaa rdde ze 
dat en bereidde zich er rustig op voor. Ze bleef zo 
lang mogelijk alle kinderen en kle inkinderen be
zoeken. Ze genoot daarva n, evenals van haar drie 
achterkleinkinderen. Vol trots vertelde ze dat de 
jongste, Remco, bij haar op het ziekenhuis w as 
geboren. Het w as haar inn ige w ens thuis te 
sterven. Thuis, waar ze haa r e igen leven kon lei
den met Tonnie en Ineen hun ki nderen altijd in de 
nabijheid om w ederzijds bij te springen, waa r dat 
nodig en mogelijk w as. Zij heeft dat zeer gewaa r
deerd. Met de intensieve en liefdevolle hulp van 
velen hebben wij haa r laatste w ens kunnen ver
vullen. Voor die hulp w as ze zeer dankbaar en ze 
liet dat ook regelmatig blijken. Toen dat op het 

laa tst met woorden niet meer ging, deed ze het 
met een glimlach Zorgen en verdri et heeft moe
der ook gekend . Verdri et om het ver.lies va n vader 
waa rvan ze hoopte dat de dood haa r weer b1J hem 
za l brengen . Zorgen om de kinde ren en kle in
kinderen, waarmee het niet alt !Jd ging, zoa ls zIJ 
het wel zou will en. Troost vond ze echter steeds 
w eer bij Mari a, waa rva n ze zich graag een kind 
noemde. Ze zocht haa r dikw1Jls op in Lourdes, 
in Banne ux en In Kevelaer. Ook thuis en in de 
kerk bad zij vaak tot haa r. We kunnen van haar 
niet beter afscheid neme n, dan met de w oorden 
die ze zelf heeft opgesch reven: 
Eenmaa l breekt de dag toch aa n 
Dat w ij uit elkander gaan 
Ik was bere id, w ees daarom blij 
Huil dus niet, maar bid voor mij 

Haa r dankbare kinderen, kleinkinderen en achter
kle inkinderen. 

Voor uw belangste lling, zorg en mede leven 
t ijdens haa r ziekte en na het overlijden van onze 
l ieve moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank. 
In het bij zonder noemen wij daarbij de voortreffe
lijke zorg van de beide huisartsen, de medici, ver
plege rs en hulpverleners van het Medisch 
Spectrum Twente, van de Stichting Thuiszorg 
Twente en van de Stichting Leendert Vriel. 

Familie Pot. 


