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G.M. KOLKMAN 



Jezus Christus, Hogepriester, 
maak sterk wie zwak is, 
breng liefde waar haat is, 
laat Uw vrede ons deel zijn. 

Ter dankbare nagedachtenis aan 

Gerardus Maria Kolkman 
emeritus pastoor van de parochie 

van de H. Pancratius te.Geesteren. 

Hij werd geboren te Groenlo op 9 mei 1923. 
De priesterwijding ontving hij op 22 juli 1951. 

Achtereenvolgens was hij kapelaan te Zandberg, 
Luttenberg, Lonneker, Wageningen en Hengelo (0.) 

Vanaf 16 augustus 1968 tot 9 mei 1988 was hij pastoor 
van de parochie van de H. Pancratius te Geesteren en 
daarna heeft hij tot aan zijn overlijden als emeritus pas
toor, samen met Anny Spit zijn huisgenote, in 
Geesteren gewoond. In deze periode heeft hij nog diver
se pastorale werkzaamheden verricht in Vriezenveen. 
Op vrijdag 30 juni 2000 overleed hij in het Twenteborg 
Ziekenhuis te Almelo en op 5 juli d.o.v. hebben wij hem 
te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof te Geesteren. 
Pastoor Kolkman werd geboren en opgevoed in een 
zeer gelovig gezin in Groenlo. Zijn beide broers kozen 
eveneens voor het priesterschap en zijn enige zuster 
trad in bij de zusters franciscanessen Mariadal 

Hij is gewijd begin 50e jaren; een periode waarin gelo
vigen met een sterke verticale geloofsopvatting nog 
onvoorwaardelijk trouw waren aan de kerk. 

De kerk en de maatschappij ontwikkelden zich anders 
dan pastoor Kolkman had verwacht dat heeft hem pijn 
gedaan. Toch bleef hij de kerk zeer trouw. 
Hij onderhield goede contacten met zijn parochianen 
en was meelevend. De zieke mens had een bijzondere 
plek in zijn hart. Door zijn troostende en bemoedigen
de woorden die hij richtte tot de zieke parochianen 
heeft hij het geloof zichtbaar gemaakt. 

Het waren vaak gewone menselijke soms zelfs humoris
tische gesprekken, niet doorspekt met diep theologi
sche bespiegelingen maar wel opbeurende woorden. Hij 
begreep de zieke mens ook in zijn onzekerheid en ver
driet. Iedere dag maakte hij de tijd vrij voor het gebed. 
Het lag niet in zijn aard op de voorgrond te treden. 
Opdringerigheid was hem vreemd. Toch was hij ook 
niet ongevoelig voor de aandacht die men hem gaf. Het 
bezoek van familie en vrienden waardeerde hij bijzon
der. 

Met name de laatste jaren was zijn gezondheid broos. 
Vele operaties heeft hij ondergaan. Hij heeft zijn kruis 
deemoedig gedragen. 

Bijzonder dankbaar was hij voor de goede verzorging 
van Anny zijn huisgenote. Wij vertrouwen erop dat God 
hem zal opnemen in zijn huis. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, 
ondervonden na het overlijden en de begrafenis, betui
gen wij u onze oprechte dank. 

Anny Spit 
Zuster Angela Kolkman 

Geesteren (0.), 5 juli 2000 


