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Dankbare herinnering aan 

Wilhelmus Johannes van der Kolk, 
sedert 20 oktober 1963 weduwnaar van 

Anna Suzanna Veenker. 

Hij werd geboren op 1 november 1880 te Zwoller

kerspel. Vrij plotseling is hij in de Heer gestorven 

te Erica op 27 september 1968. Zijn lichaam 

hebben wij naast dat van moeder te ruste gelegd 

op het katholieke kerkhof te Er ica op 2 oktober d.o.v. 

Aan de lange en mooie levensavond, die opa van 

der Kolk na een leven van hard werken mocht be

leven, Is nu platsel ing een einde gekomen. 

Ofschoon hij de lee/tijd van de zeer sterken had be

reikt en daardoor ook zijn levenskansen kleiner wer

den, kwam dit heengaan toch erg onverwacht. Hele 

dagen was hij In de weer en het leek of zijn krachten 

nlet op konden. Maar in ieder menselijk leven komt 

de tijd dat er een einde aan komt. En we mogen 

wat betreft opa van der Ko!k wel zeggen, dat hij een 

mooi levenseinde heeft gehad. Een lange lijdensweg 

is hem bespaard gebleven . 

Hij was een man waarvan iedereen kon houden. 

Hij bezat de gave van een blij en optimistisch ka

rakter. Daarom zat hij zelden in de put, ook al was 

het leven niet altijd even mooi. Hij probeerde van 

het leven het beste te maken. Hij was ook een groot 

kindervr!end. Daarom zag je vaak k inderen die even 

naar opa van der Kolk gingen, Ze mochten hem 

graag. Maar bovenal gingen ziîn zorgen uit naar 

zijn kinderen, naar hun wel en wee. Intens leefde 

hij met hen mee. Hij wist, dat hun vreugde, hun 

verdriet, ook zijn vreugde en verdriet waren. 

Zijn lieve vrouw was hem reeds voorgegaan naar 

God. Toch heeh hi j zlch dapper over dit verlies 

heengezet, mede dank zij ook de goede zorgen, die 

hij van zijn kinderen mocht ontvangen. Mogen we 

daarom niet alle reden tot dankbaarhe id hebben om 

a!les wat God door deze mens aan ons heeft gegeven? 

Wij geloven, dat hij nu voor altijd mag leven ln de 

eeuwige vreugde bij God onze Vader. 

Mijn beste kinderen en familie, dank voor jullie goede 

zorgen. Nu scheiden onze wegen maar eens zullen 

we elkaar weer zien bij ons aller Vader. 


