
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 
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Dankbare herinnering aan 

GERRIT HENDRIK COLMER 

echtge-noot van 

Anna Maria Christina Roewen 

Hij werd geboren op 1 april 1910 te Emmen 
en hij overleed plotseling, terwijl hij onder
weg was naar het ziekenhuis in Emmen, op 
14 april 1983, op 73-jarige leeft ijd. 
Op 19 apri l hebben wij de Uitvaartdienst ge
vierd in de R.K. Kerk te Erica, waarna we 
zijn lichaam te ruste hebben gelegd op de 
parochiebegraafplaats aldaar. 

"De dood komt als een dief in de nacht." 
Hoe vaak .horen we of zeggen we dat niet. 
En het is waar. Het zijn woorden van Chris
tus ze lf, waarmee Hij ons wilde aansporen 
en vermanen om altijd waakzaam te zijn voor 
Zijn komst. 
Ook voor Gerrit Hendrik Colmer kwam plot
seling het einde van zijn aardse leven, toen 
hij op donderdagmorgen 14 april naar de 
dokter was gegaan, omd-at hij zich de laat
ste dagen niet zo goed voelde. Voor hem 
zelf, zijn vrouw en kinderen, leek er niets 
ernstigs aan de hand, maar de mens wikt 
en God beschikt. Terwijl hij op weg was 
naar het ziekenhuis, riep God hem om voor 
altijd bi j Hem te zijn in Zij,n Huis. 
Want wij mogen vast geloven en vertrouwen 
dat Hij nu het loon heeft ontvangen voor al 
het goede dat hij heeft ged-aan in dit leven, 
voor zijn geloof en vertrouwen op God, dat 

tot uiting kwam in een christelijke levens
praktijk. 
Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
is het een plotseling en zwaar verlies. Zij 
zullen hem missen op de vaste plaats, die 
hij in huis innam. 
Hij was een rustige, wat stille en gesloten 
man, die zich niet gemakkelijk uitte over 
zichzelf, bescheiden en geen prater. Het 
liefst bleef hij maar gewoon !,huis: hij hield 
er niet van om ergens naar toe te gaan, be
halve naar zijn kinderen en kleinkinderen. 
Ook kwamen zij graag thuis en daar kon hij 
stil van genieten . Met Pasen nog had hij 
temidden van •hen zijn 73ste verjaardag ge
vierd. Wie -had toen verwacht, dat er wel
dra een einde zou komen aan dit leven? 
Hoe zwaar d-i t verlies ook valt, hoe moei
lijk die lege plaats in huis ook te dragen 
mag zijn, zijn v_rouw, kinder,en en kle inkin
deren mogen zich troosten met de -herin
nering aan een goede man , vader en opa, 
die ze in hem hadden en met de gelovige 
qedachte, dat hij nu met Christus is verre
zen en voor altijd leeft in het Vaderhuis, 
waa r plaats is voor velen. 
Moge hij rusten in de vrede van God. 

Voor uw blijken van belangstelling en me
deleven bij het plotseling overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, 
danken w ij u hartelijk. 

A. M. C. Colmer-Roewen . 
Kinderen en kleinkinder,en. 


