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Dankbaar gedenken wij onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma 

Geertruida Berendina 
Winters 
sinds 15 apri l 1981 weduwe van 
Martinus Albertus Pot 

Moeder is geboren in Beckum op 30 augustus 
1903. Nog plotse ling is zij gestorven- in de 
nacht van zate rd ag 12 maart 1983 in het 
Gerardu s Maje lla Ziekenhuis te Hengelo (0.). 
We hebben afscheid van haar genomen tijdens 
de uitvaartdienst op woensdag 16 maart 1983, 
waarna we haar te ruste hebben ge legd naast 
vader op het r.k . kerkhof te Beckum. 

Al was moeder de laatste tijd wat aan het 
sukke len- en erg zwakjes, toch komt haar 
dood nog gehee l onverwacht . Enkele jaren 
ge leden hadden we het eerder verwacht , maar 
toen had zij haar taak nog om voor vader te 
zorgen. Na de dood van vader was zij erg 
rustig en vroeg helemaal niets voor zichze lf. 
Hee l gelaten kon ze alles aanvaarden, ook 
de gebreken- van de ouderdom. Ze was ont
zaggelijk dankbaar voor de kleinste zorg aan 
haar besteed. Steeds ze i ze : We moeten het 
maar nemen zoa ls het komt, want we kunnen 
niet altijd blijven leven. Toch kon ze nog 
echt genieten van- de kleine dingen, vooral 
ook van de kleinkinderen, met wie ze heel 
gek was: a ls ze die maar zag, kwam er een 
g li mlach op haar gezicht. · 
De laatste t ijd wilde zij niet graag meer 
alleen zijn . We konden merken dat zij hele
maal op was. Ze wilde graag naar haar man 
toe: Laat onze lieve Heer mij maar halen. 
In- haar d iepe geloof gaf zij zich helemaal 
over en wachtte geduldig haar einde af, want 
haar taak zat erop. Daags voor haar dood is 

ze naar het ziekenhu is gegaan, omdat het zo 
niet verder kon. Ze g ing met de rozenkrans 
in de hand weg, nog een grap makend tegen 
de broeders die haar wegdroegen. 
Nu zij er niet meer is, zi jn wij bedroefd om
dat wij een lief mens hebben verloren , maar 
we troosten ons met de gedachten dat zij nu 
voor altijd op haar plaats is . Wij geloven dat 
zij nu voor altijd verenigd mag leven met 
vader. De goede God zal haar vast de hemel 
hebben gegeven , die zij verdiend heeft door 
haar goedheid en waarnaar zij verlangd heeft . 
Ook Maria zal haar met open armen hebben 
ontvangen: zij had zo 'n groot vertrouwen in 
de moeder van a lle gelov igen. Wij zeggen nu: 
Lieve moeder en oma, leef voor eeuwig met 
vader en opa ge lu kk ig bij God . 

Allen d ie met ons meegeleefd hebben rond 
het sterven van moeder en oma, zeggen wij 
heel hartel ijk dank. 

Familie Pot 


