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In dankbare herinnering aan 

Cornelis Bernardus van der Kolk 

Hij werd op 23 februari 1910 in Lemelerveld ge
boren. Op 24 november 1994 is hij in het zieken
huis te Oldenzaal overleden. Na de uitvaartvie
ring op 30 november d.a.v. in de parochiekerk 
van de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum 
hebben we hem begeleid naar het crematorium 
te Almelo. 

Kees was een vriendelijke en hardwerkende 
man, met een sobere manier van leven dicht bij 
de natuur. 
Hij kon genieten van de kleine dingen en de 
ruimte, die hij om zich heen nodig had, vond hij 
in zijn geliefde Ootmarsum. Hier bracht hij meer 
dan de helft van zijn leven door, thuis bij de fami
lie Luttikhuis. 
Door zichzelf op de achtergrond te plaatsen leef· 
de hij voor zijn omgeving, was hij belangstellend 

voor het wel en wee van de mensen, buren, fa
milie en kennissen. 
Hij bracht gezelligheid en humor met zich mee, 
stond voor iedereen klaar, had de eigenschap
pen die van hem een man maakten om van te 
houden. 
Graag sprak hij voor zijn kaartavonden en de vele 
fietstochten die hij maakte. 
Heel veel plezier heeft hij beleefd aan de reizen 
naar het buitenland en over de iaren met "zijn" 
Koopman Boys raakte hij niet uitgesproken. 
Hij was er dankbaar voor dat zijn vrienden dit 
mogelijk maakten 
Toen de laatste maanden duidelijk werd dat hij 
ernstig ziek was bleef hij zichzelf. 
Het is niet anders: , ,Ik heb een mooi leven gehad 
ik heb nog veel van de wer.eld gezien, het 1s goed 
zo". 
Met deze woorden heeft Kees als een tevreden 
man van ons afscheid genomen, hij laat ons fijne 
herinneringen achter. 
Kees dank je wel voor alles wat je voor ons ge
weest bent. We houden van je. 

Voor uw belangstelling, zorg en medeleven wil 
len wij u oprecht bedanken . 

Anne Luttikhuis 
Familie van der Kolk 

Ootmarsum, 30 november 1994. 


