


In dankbaarheid gedenken wij 

Hedwig Bernhardina Wolkotte 

weduwe van Herman Kuipers 

Ma werd 12 januari 1913 in Emsdetten als 
3° kind uit een gezin van 7 kinderen 

geboren. Ze overleed op 
28 september 2008 op 95 jarige leeftijd in 
het Verzorgingshuis St. Gerardus Majella 

te Denekamp. 

Een hele zorgzame moederen schoonmoeder 
heeft na een leven vol liefde voor haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
afscheid genomen. 
Als kind leefde ma op een boerderij in 
Telgte totdat ze op 12 jarige leeftijd naar 
Nederland verhuisde, nadat hun boerderij 
voor de tweede keer door blikseminslag 
was afgebrand. Al zeer jong moest ma in 
een textielbedrijf in Nordhorn werken. Op 23 
januari 1932 trouwde ze met pa. Uit financiële 
nood werkte ma tot na de geboorte van hun 
4° kind . Ma had met pa een gelukkig huwelijk 
waaruit nog 6 kinderen voortkwamen. Zij was 
zwanger van hun 1 0e en laatste kind, toen 
pa in 1953 overleed. 

Vanaf dat moment stond ma er helemaal 
alleen voor. Met onuitputtelijke inzet, energie, 
doorzettingsvermogen en liefde bracht zij 
haar kinderen groot. Niets was haar te veel. 
Ze klaagde nooit, was altijd recht door zee en 
had zeer veel respect voor haar medemens. 
Ma leefde zonder enig vooroordeel. 
Wandelen, fietsen en zwemmen met haar 
vriendinnen deed zij vol enthousiasme. 
Als ze iemand kon helpen deed ze dat 
zonder ooit iets terug te verlangen. Kaarten 
werd haar grote hobby. Later vermaakte ze 
zich uren met puzzelen. 
Vorig jaar verhuisde ze van de aanleunwoning, 
waar ze 15 jaar met veel plezier woonde naar 
het St. Gerardus Majella Verzorgingshuis. 
De herinneringen aan ma zijn onuitwisbaar. 

Het personeel en vrijwilligers van de 
afdeling Hunenborg in het St. Gerardus 
Majella Verzorgingshuis danken wij voor de 
liefdevolle zorg die ma heeft ontvangen. 

Uw belangstelling, medeleven en aanwezig
heid stellen wij zeer op prijs. 

Kinderen , klein- en achterkleinkinderen 


