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Dankbaar gedenken wij 

JOHANNES BERNARDUS KOLKER 
BENNIE 

Sinds 1970 weduwnaar van Lies Kolker-Heijne 

• Erica, 11 december 1924 
t Emmen, 17 januari 2012 

Op de eerste dag van Nieuw Jaar 2012 konden wij niet 
vermoeden dat onze vader en opa nog maar kort zou 
leven. Natuurlijk wisten we dat hij door zijn hoge 
leeftijd en bijkomende ziekte broos en kwetsbaar was 
geworden. 
Zijn leven is niet bepaald over rozen gegaan. Zorgen, 
verdriet en tegenslagen zijn dikwijls zijn deel geweest. 
Voor praktische problemen had hij alt ijd een oplossing 
maar op de door de zorgen opgeworpen levensvragen 
kon hij meestal geen antwoorden vinden. Desondanks 
heeft hij met liefde tijd en energie gegeven aan zijn 
kinderen. Ook was hij er voor Lies, die aandacht en zorg 
behoefte. Dit maakte dat al zijn dagen gevuld waren met 
arbeid en zorg van de vroege morgen tot de late avond, 
alle dagen van de week. Jaar in, jaar uit tijd voor zichzelf 
hield hij niet over. Plichtsgetrouw stond hij in het leven. 

Velen zullen Bennie herinneren als de kundige 
timmerman in de werkplaats en op de bouw. Hij had 
'gouden handen' en een groot vaktechnisch inzicht. Na 
veertig jaren werken bij bouwbedrijf Rolink, waarvoor 
hij nog werd geëerd met een lintje mocht hij het rustiger 
aan gaan doen. Na het overlijden van onze moeder en 
het 'uitvliegen' van de jongste twee zonen, woonde hij 
met Johan in zijn geliefde huis aan de Kerkweg. Hier was 
hij thuis, met naast zich en om de hoek zijn geliefde 
familie en buren. Lezen en de werkzaamheden in zijn 
tuin werden zijn grote passie. Ook werd er nog 
regelmatig geklust voor zijn familie waarbij zijn 
vakkundigheid en technisch inzicht goed van pas 
kwamen. 
Dat hij nog eens opa van een kleinzoon zou worden die 
naar hem is vernoemd heeft hij in dankbaarheid 
aanvaard. Er groeide een hechte en innige band met 
kleinzoon Ben. Hun vriendschap deed hem zichtbaar 
goed. Het maakte hem bl ij. 
Zijn liefde heeft ons goedgedaan. Wij zijn hem heel 
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend . Zijn 
heengaan heeft ons diep geraakt. 
Na de gezongen uitvaartmis in de parochiekerk van Erica 
hebben wij aansluitend zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op het RK Kerkhof eveneens te Erica. 

Moge hij nu rusten in vrede 

Voor uw getoonde medeleven en belangstelling lijn wij 
u oprecht dankbaar. 

Familie Kolker 


