
t 
Dankbaar gedenken wij 

Maria Johanna Antonia Piggen 
weduwe van Herman Joseph KOtte 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 18 november 1913. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij te 
Oldenzaal overleden op 9 april 1993. Biddend hebben 
wij afscheid van haar genomen in de St. Antonluskerk 
op 14 april en haar daarna te rusten gelegd op de 
begraafplaats te Oldenzaal. 

Op Goede Vrijdag, de dag van het sterven van de Heer 
is zij uit ons midden heengegaan, om op Pasen met de 
Heer te verrijzen. 
Ze heeft in haar leven veel ziekte gekend en meerdere 
operaties moeten ondergaan. Maar haar sterke karakter 
en haar wil om verder te leven brachten haar er steeds 
weer bovenop. 
Het was haar grote wens om nooit naar een verzor
gingshuis te hoeven en die wens is in vervulling gegaan. 
Zij was in haar zorg en aandacht een echte moeder voor 
haar kinderen en een fijne oma voor haar kleinkinderen 
die niet vaak genoeg konden komen, want daar genoot 
ze intens van. Zij stond trouwens voor iedereen klaar en 
iedereen was altijd welkom, waardoor je van haar huis 
met recht mag zeggen dat het altijd een open huis is 
geweest. 

Ook mocht ze zelf graag uitgaan. Wat dat betreft was ze 
daar op de meest onverwachte momenten klaar voor als 
je haar vroeg om ergens mee naar toe te gaan. 
Haar grootste hobby was de tuin en het land dat ze 
graag, samen met Marita, bewerkte. Als buitenmens kon 
ze daar intens van genieten en zag ze, na de winter die 
haar altijd te tang duurde, vol verlangen uit naar het 
voorjaar waarin alles in bloei begon te komen als teken 
van nieuw leven. Nieuw leven dat nu in een andere 
betekenis haar deel Is geworden. 
Zij heeft een arbeidzaam leven achter de rug, want 
stilzitten en niets doen was voor haar ondenkbaar. Wat 
dat betreft moest ze altijd haar handen laten wapperen. 
Niet zonder pijn en verdriet, maar ook met groot ver
trouwen geven we haar leven nu over in de hand van 
God-die-liefde is. Bij Hem zal zij mogen wonen voor 
altijd. 

Rust in vrede. 

Voor uw bi ijken van belangstelling na het overlijden van 
onze lieve moeder, schoonmoeder en lieve oma zijn wij 
U erg dankbaar. 

De familie 


