
Dankbare herinnering aan 

JOHANNES ANTONIUS WOLKOTTE 

echtgenoot van Maria Euphemia Kopers. 

Hij werd op28-12· 1908 in Noord·Deumingen 
geboren en overleed op 11-9· 1993 thuis te 

Lattrop, na gesterkt te zijn door de 
H.H. Sacramenten der Zieken . 

Op 16 september d.o.v. hebben wij tijdens de 
viering van de H. Eucharistie afscheid van vader 

genomen, waarna we hem te ruste hebben 
gelegd op het parochiële kerkhof te Lattrop. 

We nemen afscheid van een vader, wiens leven 
gekenmerkt werd door eerlijk en hard werken. Dit 
was volgens hem nodig om te zorgen voor vol· 
doende brood op de plank voor zijn groot en ge
zellig gezin . Zo leerde hij zijn kinderen ook de 
handen uit de mouwen te steken . Was er tegen· 
slag, dan kon hij erg driftig worden, maar hij 
draaide zich om en was het weer vergeten. Gra~ 
werd hij omringd door familie en vrienden, waarb1J 
hij een grote dosis humor inbracht en genoot van 
de aandacht. 
Zijn vader heeft hij op jonge leeftijd moeten mis
sen, waardoor hij al vroeg voor zichzelf leerde 
zorgen. Hij werd klompenmaker, dit beroep heeft 
hij vele jaren uitgeoefend, ook tijdens zijn huwelijk. 
In Lattrop kochten ze een kleine boerderij, maar hij 
bleef zijn oude beroep trouw. 
Telkens weer moest vader in zijn leven om
schakelen. In 1956 werd hij genoodzaakt textielar
beider te worden. In 1968 moest hij door ziekte zijn 

werk en boerderij opgeven door arbeidsonge
schiktheid. Het deed hem toen veel pijn te moeten 
leven van de gemeenschap. Daarna wist hij zijn 
leven invulling te geven door steeds nieuwe 
hobby's op te pakken zoals klompen maken op 
oude ambachtsmarkten, kaarten, bejaardensoos. 
Binnen deze soos had hij een grote voortrekkers· 
rol. Het bracht vele soosleden zelfs tot ver over de 
grenzen. Ook át heeft hij door ziekte moeten 
opgeven. 
Langzaam begon zijn ziekte dusdanige vormen 
aan te nemen dat steeds meer hobby's ingeleverd 
moesten worden. Zelfs het lezen moest hij op het 
laatst ook nog opgeven. . . 
Zijn laatste wens was nog hun 60.Jang huwe· 
lijksfeest te herdenken en thuis omringd door lief· 
devolle zorg te mogen sterven. .. 
Heel zijn leven putte hij op onopvallende WljZe 
kracht uit zijn geloof en in stilte vereerdl3 hij Maria. 
Wij zijn vader zeer dankbaar voor w.at hij ons h~ft 
meeggegeven. In het leven van z1Jn vrouw, kin
deren, klein· en achterkleinkinderen laat hij 9.9n 
grote leegte achter, die gevuld wordt met fijne 
herinneringen en dankbaarheid. 

Vader, bedankt voor alles en rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven_ en belang.ste!ling 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van m11n he_ve 
man, onze zorgzame vader en opa zeggen WIJ u 
hartelijk dank. 

M.E. Wolkotte· Küpers 
Kinderen , klein· en achterkleinkinderen. 




