
Vaarwel 
We hielden van je 
Vaarwel 
We hielden veel van je 
We genoten van je zorgen en zingen 
Je zwijgt nu voorgoed 
Vaarwel. 

Voor uw be angste'ling en blijken van medeleven ti1dens de ziekte 
en na het overlijden van mama en oma. betuigen wij U onze op· 
rechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
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In dankbare hennnenng aan 

Gezina Wilhelmina Kothman 

weouwe van Ju ,us Franz Rudo1t 

Z J >".e•d gebaren te Losser op 31 juli 1903. Na een kortstondige 
z ekte en voorzien van het SacralT'er.t der Zieken 1s ze vred g in

gesiapen op 2 maart 1996, waarna we naar te ruste hebben ge
:egd op de begraafplaats te Oldenzaal op 7 maart 1996. 

Mama heeft, nadat ze in 1935 met papa trouwde, geen gemakke
h1ke start gehad van haar huwelijk. De oorlog stond voor de deur 
en voor eenieder was het 'n moeilijke tijd in deze cns1s1aren. 

Ze hadden het toen niet breed, maar door hard werken sloegen 
ze zich er door heen. Samen met papa wist ze door a1ler1e werk 
extra verdiensten te creeren. Eerst naaide ze voor net popper
~abrie~ie aan de overkant van de straat Daarna werd ze kokkin 
bij bru1lo!tspart11en bij Kotnman. Van s morgens vroeg tot 
s avonds laat rende ze heen en weer naar oe keukens. Een ge
zegde van haar was: 'Van hard werken gaat ri1emand dood'. Dui
zenden mensen hebben 1ekker gesmulo van wat z11 had gekookt 
en gebraden. 

Nadat de kinderen uitgevlogen waren, werd het rustiger voor haar 
en papa. In 1975 kreeg papa een hersenbloeding waardoor hij in 
een rolstoel kwam en op haar hulp was aangewezen. Tot zijn dood 
in 1977 heeft ze, samen met de hulp van de kinderen, hem thuis 
verzorgd 

Met Maria had ze een speciale band. T:eritaller. jaren ging ze naar 
Kevelaer. Eerst met de bus. daarna samen met een van haar kin
deren per auto. Ook de reis naar Rome. waar ze ti1dens de au
d1ent ede Paus een hand mocht geven, heeft veel indruk op tiaar 
gemaakt. 

Voor de kinderen en kleinkinderen stond ze alliJd klaar, niets was 
haar te veel. Ze was een lieve en fijne moeder en oma. 

Niemand deed 001! tevergeefs een beroep op haar. Ontelbaar z11n 
de jurken, broeken en bloes1es d e ze gemaakt heeft voor haar 
kinderen en daarna voor haar kle1ri(lnderen. Zelfs nu worden de 
door haar gebreide Noorse sokken nog gedragen_ Zondags 
stroomde haar huis altijd vol met kinderen en kleinkinderen. Alles 
mocht, nets werd verboden. Ze genoot dan ais de kleinkinderen 
toneeltje voor haar speelden. Ze paste op en legde ze daarna 
boven 1n bed Gezelligheid stond hoog in haar vaandel. Toen het 
naaien minder werd, begon ze te haken. De witte kleedjes vind 1e 
op vele tafels. zelfs buiten de familie om. Na de dood van papa in 

1977 werd ze rustelozer. Ze kon met alleen Zijn. Hoe meer men· 
sen ze om zich heen had. hoe beter. Ze voelde zich a' teen niet 
meer ve,lig in haar huis en 1s toen verhuisd naar een aanleun
won ~g in de Mariaho!. Ook daar wiloe ze niet alleen z11n. Ontel
bare malen g ng de telefoon met de vraag: "Wie haalt me van
daag op' Alwme en Jan waren dan vaak haar toevluchtsoord. 

Toen ze wat vergeetachtig werd, werd ze in Losser 3x per week 
liefdevol opgevangen. Ze was een graag geziene gast. Ze zong er 
het hoogste lied en was alt:jd vrolijk. Wie kent niet uit haar mond 
de liedjes: 'In de lommer van het pneelt1e• of 'We gaan naar Zand
voort en 'Al en toe gaan pa en moe". 

Op 5 december moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Daarna z11n haar krachten geleidelijk afgenomen waarna ze op 14 
februari naar Gereia is overgeplaatst. Hoewel ze gevochten heeft 
om bij oris te mogen blijven. moest ze toch afscheid nemen en 
afscheid nemen doet p1in. Maar in ong rest een gevoel van dank
baarheid dat we mama zo lang 1n ons midden hebben gehad. 
Bedankt mama voor a les wat 1e ons door 1e voorbeeld hebt ge
leerd. 


