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Dankbare herinnering aan 

ALEXANDER ANTONIUS VAN DER KOLK 
echtgen. van WILHELMINA STEFANIA BOSCH 

Hij werd te Erica op 14 april 1924 geboren. 
In het ouderlijk huis aan de Kerkweg is hij 
opgegroeid als achtste in het gezin van tien 
kinderen. Het leven leerde hem, dat er een 
grote dosis volhardinçi nodig is om gemaakte 
plannen uit te voeren. Hierbij wist hij zich 
gesteund door zijn vrouw, met wie hij op 
16 november 1954 in het huwelijk trad . Be
zorgdheid gaf hij steeds te kennen , wanneer 
hij sprak over zijn gezin en werk. Voor zijn 
vier kinderen wilde hij zijn, wat hij kon . Het 
opgeven van iets , waaraan hij moedig be
gonnen was, deed hem pijn . Dat hij zichzelf 
moest sparen, wat zijn ve rstand hem wel voor
hield, maar wat niet in zijn natuur lag , kost
te hem een grote overgave. Serieus en ge
lovig aanvaardde hij toch veel meer dan wij 
vermoedden. Juist in de laatste twee jaren 
van zijn leven overwoog hij vaak bij zichzelf, 
waartoe het leven diende. Voor ons is hij 
geheel onverwacht heengegaan naar het an
dere eeuwige leven . Overleden in het zieken 
huis te Coevorden op 16 oktober 1974 heb
ben wij zijn lichaam op 19 oktober d.a.v. 
begraven op het katholieke kerk-hof van Erica. 

Barmhartige God, neem Uw dienaar Alexander 
in Uw genade aan. Wat hij zijn leven lang 
geprobeerd heeft , ook al is het onvoltooid 
gebleven, heeft Uw zegen. Zijn ijver en zorg 
bemoedigen ons, voor wie het leven hiér 
verder gaat. Blijf ons nabij Heer, en houd 
ons met elkaar verbonden vandaag en alle 
dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Voor de vele blijken van medeleven 
ondervonden na het overlijden van mijn 
lieve man en onze lieve vader, zeggen 
wij u hartelijk dank 

W. S. van der Kolk-Bosch 
en kinderen 

Erica, oktober 1974 
Havenstraat 94 


