


We bewaren een fijne herinnering aan 

JULIUS FRANZ RUDOLF 
de liefdevolle man van 

Gezina Wilhelmina Kothman. 

Hij werd 11 mei 1900 te Greven in Duits
land geboren , Plotseling, maar niet onvoor
bereid. stierf hij op 17 augustus 1977 in 
zijn woonplaats Oldenzaal. Daar hebben we 
zijn lichaam op het kerkhof begraven . 

Het was een man uit één stuk, betrouw
baar en zorgzaam, en altijd bereid om te 
helpen. Hij hield van de mensen en was 
graag bij hen. Hij praatte graag, maar kon 
ook luisteren en was vol belangstelling 
voor iedereen. Daarom ook heeft hij zo
veel kunnen betekenen voor zijn vrouw, 
met wie hij twee-en-veertig jaar lang lief 
en leed heeft gedeeld. Hun verbondenheid 
met elkaar kwam des te sterker naar voren, 
toen hij door een hersenbloeding werd ge
troffen en zichzelf niet meer kon redden. 
Hij die altijd bereid was anderen te helpen, 
moest nu zelf geholpen worden. En daar 
heeft hij het moeilijk mee gehad . Zoals hij 
van zijn vrouw hield, zo beminde hij ook 
zijn kinderen en kleinkinderen met een 
zorgzame liefde. Hij voelde zich het ge
lukkigste, als ze allemaal rond hem bijeen 
waren; dan genoot hij met volle teugen . 
Voor hen heeft hij gewerkt zolang hij kon. 

Dit alles heeft hij op kunnen brengen, om
dat bij geloofde in God: hierin sierde hem 
de oprechtheid en de eenvoud van hart . 
Het was voor hem een grote voldoening: 
de zondag voor zijn sterven aanwezig te zijn 
in Kevelaer, het genadeoord van Maria. 

God, wij bidden U, dat hij samtn met 
Maria en alle heiligen gelukkig mag zijn 
in uw Vaderhuis. Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en deel

neming bij het vrij plotseling overlijden 

van mijn lieve man en onze zorgzame va

der en opa, betuigen wij U onze oprechte 

dank. 

FAMILIE RUDOLF 

Oldenzaal , augustus 1977 


