


In liefde en dankbaarheid blijven we denken aan 

Theodorus Adam Kok 
Theo 

Echtgenoot van 
Maria Margarietha Gezina Kok-Holtman 

Hij werd geboren te Groningen op 30 augustus 1936 
en is thuis in Glanerbrug overleden op 

vrijdag 14 november 2008. 

Theo was de tweede zoon in een gezin van zes 
kinderen wonend aan de Fruitstraat in Groningen. Als 
jonge timmerman werkte hij overdag, studeerde hij in 
de avonduren voor Bouwkundig Opzichter en in het 
weekend reed hij op de motor door noord Groningen om 
uit dansen te gaan met zijn vrienden. Daar ontmoette 
hij Mia met wie hij op 9 oktober 1964 trouwde. Samen 
kregen ze twee dochters Silvana en Christianne en 
kwamen te wonen in Glanerbrug. 

Theo heeft 32 jaar hard en met veel plezier gewerkt bij 
Albert Heijn als Bouwtechnisch Projectmanager Regio 
Oost. Samen met zijn dochters en vrouw ging hij jaren 
op vakantie naar Zwitserland om boven in de bergen 
wandeltochten te maken. Hij zette zich met hart en ziel 
in om buren, vrienden en verenigingen bij te staan bij 
verbouwingen. 

Theo was een zeer sociaal, betrokken en vriendelijk 
persoon met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. 
Zonder politieke kleur heeft Theo zich sinds 1986 als lid 
van de Dorpsraad ingezet voor Glanerbrug als voorzitter 
en penningmeester. Zijn inzet werd in 2003 beloond met 
een koninklijke onderscheiding. 

Theo was samen met Mia huiswacht bij het 
Natuurvriendenhuis Den Braam in Buurse. Met 
zijn achtergrond ontwikkelde hij binnen het Nivon 
verbeteringen op technische en bouwkundig vlak voor 
de toekomst van Huize Den Braam. 

Theo zat graag achter zijn computers en leerde vrienden 
en familie met veel geduld ermee om te gaan. Verder 
was hij een fanatiek videofilmer en bewerkte de opnames 
van de vele vakanties met Mia door heel Europa tot films 
om deze aan familie en vrienden te tonen. 

Twee maanden geleden werd Theo opeens heel moe. 
Na onderzoek bleek dit leverkanker te zijn. Het was voor 
hem een schok om te horen dat er geen behandeling 
meer mogelijk was. In zijn laatste week heeft hij 
thuis afscheid kunnen nemen van Mia, kinderen en 
kleinkinderen. Hij is rustig ingeslapen. 

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling en 
medeleven bij het afscheid. 

Mia Kok-Holtman, kinderen en kleinkinderen. 


