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Gedenk in uw gebeden 

Herman Gezinus van der Kolk 
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Herman werd geboren in Erica. Een maand voor 
zijn geboorte overleed zijn vader. Moeder had 
een kruidenierszaak. Later hertrouwde ze. 
Hermans nieuwe vader heette Geraets. Na de 
lagere school ging Herman naar de Mulo in 
Emmen. In 1943 ontmoette hij Nettie Eilering. 
Kort daarna toonde hij zijn karakter door naar 
een werkkamp in de Harz te gaan. Hiermee 
voorkwam hij dat zijn familie door de bezetters 
belaagd zou worden. Hij moest daar twee jaar 
blijven. Op 22 augustus 1950 trouwden Herman 
en Nettie. Ze kregen vier kinderen: Herman, Jos, 
Peter en Antoinette. Hij zag het leven als een 
uitdaging en droeg dat over op zijn kinderen. 
Herman werkte eerst bij de T wentsche Bank en 
later, tot aan zijn pensioen, als hoofd van de 
administratie van de Technische School. Hij hield 
van reizen. Samen reisden ze door heel Europa 
met de door hemzelf gebouwde camper. Hij had 
veel interesses en was altijd bezig. Met zijn 
hobby's: schilderen, biljarten, orgelspelen, klussen 
en voetbal. 

Daarnaast hielp hij anderen waar het maar nodig 
was, samen met Nettie. 
Hun 50-jarig huwelijk werd op onvergetelijke 
wijze gevierd. Herman vertelde zijn kinderen en 
kleinkinderen zelfbedachte prachtige sprookjes. 
"Verhaaltje voorlezen uit je hoofd" noemden de 
kleintjes dat. Sinds een paar dagen voelde hij zich 
niet goed. Uiteindelijk bleek dat zijn hart niet in 
orde was. Voor de noodzakelijke zware hart
operatie heeft hij , optimistisch als hij was, vrolijk 
van iedereen afscheid genomen. 
"Ik kom als herboren terug. " Niemand van ons 
had kunnen denken dat dit onze laatste 
momenten samen waren. Herman is terug bij 
God naar wie we een leven lang op reis zijn. 
We vertrouwen erop dat hij zijn bestemming 
bereikt heeft, maar zullen onze enthousiaste 
levensgenieter enorm missen. 

W ij stellen uw medeleven op prijs, maar nóg 
meer wat u voor Herman heeft betekend. 

Nettie, kinderen 
en kleinkinderen. 


