


Ter herinnering aan 

Angela Kolker-Arling 
Sinds 16 juni 1975 weduwe van Gerard Kolker 

Angela, of Engel, geboren op 21 december 1914 in Barger
Compascuum aan de Berkenrode, was de dochter van 
Theodor Arling en Anna Helena Bunten. 
Ze was de jongste van het gezin met vijf broers en drie zussen. 
Op 11-jarige leeftijd verhuisde ze naar Klazienaveen . 

Direct na de lagere school ging ze in Klazienaveen Noord naar 
een naaiatelier waar ze het beroep van coupeuse leerde. Voor 
het eindexamen werden de werkstukken ter beoordeling 
helemaal naar Groningen gestuurd. 

Tussen beide bruggen in Klazienaveen leerde ze destijds een 
jonge bakkersknecht uit Erica kennen, Gerard Kolker. 
Gerard en Angela trouwden op 30 oktober 1934. 
In 1935 wordt hun eerste kind geboren en daarna krijgt het 
gezin nog twaalfkinderen . 

Toen Gerard voor zichzelf als bakker begon, werkte ze mee in 
de bakkerswinkel. 

Naast de zorg voor het grote gezin naaide ze en gaf ze naai- en 
kniplessen aan anderen. Heel veel dames droegen een 
trouwjurk die zij gemaakt heeft. 
Voor de eigen kinderen en zichzelf heeft ze de kleding altijd 
zelf gemaakt. 

Toen Gerard op 16 juni 1975 op 64-jarige leeftijd aan een 
hartaanval overleed, viel Angela in een groot zwart gat. 

Binnen een jaar waren ook de laatste kinderen uitgevlogen 
en stond ze er alleen voor. 

De woning met de bakkerij werd al gauw te groot. 
Jozé en Bennie kwamen in 1981 bij haar wonen. 
Angela verhuisde naar de voormalige bakkerij, waar ze tot 
haar overlijden zelfstandig is blijven wonen. 

De naaimachine kreeg nooit rust en is nooit met pensioen 
gegaan. 
Toen ze 90 jaar was en een kleindochter ging trouwen zei ze 
nog: "We maken wel een trouwjurk als ze niets vindt". 
Nieuwe kleding voor haarzelf werd uit elkaar gehaald en op 
haar manier weer in elkaar gezet. 

Angela was moeder, oma en super-oma van 13 kinderen, 
25 kleinkinderen, 49 achterkleinkinderen en één 
achter-achterkleinkind . 
Op 21 december 2014 vierde ze haar honderdste verjaardag 
in het bijzijn van alle kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 

Eind september komt ze na een noodlottige val in bed terecht 
en overlijdt ze op 4 oktober 2015 op ru im 
100-jarige leeftijd. 

De uitvaartdienst in de kerk van Onze Lieve Vrouwe 
Onbevlekt Ontvangen in Erica heeft op 9 oktober 2015 
plaatsgevonden, waarna ze op het kerkhof aldaar is bijgezet. 

Wij danken u hartelijk voor uw warme belangstelling, 
in welke vorm dan ook. 

Namens kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen en achterachterkleinkind . 


