


Gedenk in Uw gebed 

Ger•rdus Joh•nnes Kotte 
echtgenoot van 

MARIA WILHELMINA SCHEPERS 

Hij word geboren Ie Weerselo 14 juli 1921. Hoj over-
1"d on het >ieken'1uis te Oldenzaal op 16 jan. t981. 
Dinsdag 20 januari hebben wij zijn lichaam Ie ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Weerselo, waar het 

wacht op de verrijzenis. 

De ziekte die hom sloopte verwerkte hij alleen . Hij 
wilde niemand tot last zijn, niemand laten schrikken. 
Stil en verborgen vocht hij voor zijn lr.ven, tot het 
niet meer ging en hij zich bewust werd, dat God hem 
ging roepen voor een ander leven. Hij die zo graag 
leefde hier op aarde samen met anderen voor de 
grote en kleine belangen van de mensen, gaf zich en 
aanvaardde wet het moeilijkste is voor een mens : dt 
armoede van de dood. Hij aanvaardde gelovend 1n de 
Héer, zijn Verlosser, en vertrouwènd op Maria, 111n 
Moeder. 
Wat diep in zijn hart leefde en wat hij verborg ach· 
ter luchtige humor, kwam ineens en onbewaakt te 
voorschijn : de straling van het geloof als eel"I licht 1n 
h-.t dui1ofer. en de warmte van een bijzondere liefde 
voor zijn hemelse Moeder. 
Hij, 35 jear broedermeester van de bedevaart naar 
Kevelaer, 15 jaar melkrijder voor de boeren, districts
bestuurder van Ormel, hij, veel gevoeliger dan menig
een wist, hij wist wel wat er in de mensen omging: 
maar nooit zei hij van iemand een kwaad woord; als 
hij gekwetst werd. kwetste hij niet terug; hij hod zo 
zijn eigen kijk op de dingen, maar veroordeelde 
nooit. Wal hem pijn deed, verborg hij en verdroeq 
hij in stilte. De schuldvraag liet hij aan God over. Hoi 
begreep de jeugd wel, maar kwam niet aal'l hun den" 

ken en doen. Met "n onkel woordeloos teken gal hij 
zijn denken pnJs, verder moesten ze het zelf onder
vinden. Hij wild• eerlijk zijn en was van nature zo 
hartelijk, dat hîj iedereen voor zich won. 
Nu is dit leven voorbij, geschonken door God en t•
ruggegaan in Zijn ondoorgrondelijk licht. Velen zijn 
hem v:>orgegaan, nu wH hij aan de beurt. Zei hij 
niet : " Wij komen •llemaal aan de beurt. Als het zo
ver is, zeg ik · dank Je wel" 1 
God heeft hem weer samen gebracht met zijn vader 
en moeder, zijn kleine broer Fons, zijn schoonbroer 
Herman en vele anderen. 
Dank je Wèl, lieve men. dank je wel, vader, dank je 
wel, Gait, voor alles, voor liel en leed dat we samen 
deelden, voor je slagen en falen, voor je rust en je 
strijd, voor je humor en ernst, voor je trouw aan het 
geloof, voor alles wal je voor ons blijft betekenen. 
Rust in vrede l Ja, rust uit in vrede en zing het geluk 
van het eeuwig leven. Tot ziens 1 

Voor Uw mèdefeven bij zijn ziekte, en na het over

lijden betuigen wij U onze oprechte dank, 

FAMILIE KOTTE 


