
Ter vrome nagedachren;s aan 

August Alfred Wolkotte 
echtgenoot van 

GESINA STEILINK 

HU werd geboren 29 oktober 1907 te Munster (Dld.l: 
hij overleed 18 Juni 197 3 te Denekamp en 21 juni d.a.v 
hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd in het pa· 
rochlële kerkhof aldaar. waar het de blijde verrUzenis 

wacht . 

• Mogen de engelen u begeleiden naar hec paradijs: 
dat bij uw aankomst de martelaren u opnemen en bren
gen naar de heilige scad van hec hemelse Jerusalem. 
en moogt ge daar de eeuwige rust qenleten in vrede.· 
Zo hebben wij gebeden bij de laatste gang van onze 
man en vader naar de kerk. toen wij hem voor het 
laatst vergezelden en afscheid van hem moesten ne
men. Dat af~cheld valt ons zwaar: wij konden hem 
nog niet missen. hU had nog zoveel voor ons kunnen 
en willen doen. Want hec viel hem zelf zo zwaar dat 
hij niet meer alles kon volbrenge;,, w~t hij voor de 
anderen over had. Daarom zijn wij bedroefd om de 
lege plaats die er gevallen is. 
Naast de droefheid echter is er ook de troost van een 
dierbare herinnering, aan een man en vader. die alles 
voor zijn gezin wist op ce brengen: al dat werk deed 
hij vanuit een diepe 1org en liefde voor zijn dierbaren. 
De herinnering aan deze goede man en vader kan 
niemand ons ontnemen : en dit zal naasc de droefheid 
die ons leven verwond heef! toch ook een dankbaar 
gevoel achterlacen en zin aan ons leven en werken 
geven. WU weten vanulc ons geloof óók dat God zijn 
d!enaar niet onvoorbereid heeft aangecroffen en in 
zUn groce barmharcigheid een pldals heeft bereid. Hij 
zocht immers zeer intens kontakt mee God in hec ge
bed; het wilde hem wel eens benauwen ook dat hij 
naar eigen menin9. door het gebed niet diepgaand ge· 
noeq leefde met God. ZIJ die zó serieus en gelovig 
leven mogen zich verblijden over onze God en Heer. 
die volkomen begrip heeft voor ons, ook onze 

zwakheden. Mijn lieve vrouw en kinderen, ik ga 
jullie verlaten Weest hartelijk bedankt voor alle lief
de die ik van jullie mocht ondervinden. Bewaart hec 
goede dat ik ju lhe naliet en leeft 16. dat wij eens 
weer samen zullen zUn. bij de Heer van leven en 
dood. Wij, die hem kenden en llefhadden bidden: 

Kom, Heer Jezus, kom. 

Voor Uw deelneming. ondervonden na 
het overlijden van onze beminde echt
genoot. vader, behuwdvader en opa. 
betuigen wij U onze harrelijkè dank. 

Denekamp. juni 1973 
Clematissrraat Il. 

Fam. Wolkorte 




