
Wij bewaren een fijne herinnering aan 

MARIA EUPHEMIA KÜPERS 

weduwe van 
Johannes Antonlus Wolkotte. 

Zij werd geboren te Laltrop op 8 mei 1912 en 
overleed onverwacht thuis in Laltrop 

op 8 juli 1994. 
Op 13 juli d.o.v. hebben we tijdens de viering 

van de H. Eucharistie afscheid van haar 
genomen, waarna we haar te ruste hebben 
gelegd op het parochiële kerkhof te Lattrop. 

Met een gevoel van dankbaarheid kijken wij 
terug op het leven van onze moeder en oma. 
Haar l_even stond al op jonge leeftijd in het teken 
van dienstbaarheid. Reeds op 12-jarige leeftijd 
ging zij in betrekking, zoals in die tijd gebruikelijk 
was . 
Op 6 september 1933 trouwde zij met Johannes 
Wolkotte. waarmee zij 60 jaar lief en leed deelde. 
Met zorg en een groot plichtsgevoel omringde 
zij haar grote gezm met 11 kinderen, waar ook 
nog plaats was voor haarzus Siena, kostgangers 
en vele anderen. 
Bescheiden als ze was eiste ze weinig voor 
zichzelf. 
Ondanks haar drukke leven was er duidelijk 
ruimte voor gezelligheid en tradities, zoals met 
Sinterklaas en Kerst. Ook voor haar kleinkinde
ren was ze een gezellige oma, menig uurtje werd 
gevuld met kaarten en andere spenetjes. 
Haar kinderen gaf ze grote vrijheid en ruimte 
om hun eigen weg te gaan. Als ze haar nodig 

hadden. had ze altijd 'n luisterend oor. Haar 
eigen levenswijze echter werd sterk bepaald 
door haar geloofsopvoeding. Tevens putte zij 
uit haar grote geloof veel kracht en steun. 
Moeder was een waardige vrouw met een ge
sloten karakter. Als ze haar mening gaf. was het 
weloverwogen en doordacht. 
Niet met veel woorden, maar gewoon "bij haar 
zijn" deed haar zo goed. 
Ze leefde in grote eenvoud, maar netheid en 
mooi zijn, was belangrijk voor haar. 
Ze had een brede maatschappelijke belangstel
ling en stond daardoor open voor veel zaken. 
Lang bleven haar ernst1ge ziektes bespaard. 
totdat ze in 1975 getroffen werd door een zwaar 
hartinfarct. Dit beperkte haar mogelijkheden en 
had grote invloed op haar karakter. Ondanks 
haar steeds afnemende krachten bleef ze toch 
zichzelf wegcijferen in de liefdevolle zorg voor 
vader, met name in zijn laatste levensjaren. Ze 
aanvaardde het overfljden van vader, maar er 
was voor haar een grote leegte en gemis ont
staan. 
Moeder is niet onvoorbereid gestorven. voor ons 
kwam haar overlijden erg plotseling. Moeilijk is 
daarbij, dat afscheid nemen niet meer mogelijk 
was. 
Wij zijn dankbaar dat wij zo'n fijne moeder en 
oma hebben gehad. 

Voor het medeleven en uw belangstelling na het 
overlijden van onze lieve moeder en omazeggen 
wij u hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


