


Dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius 
Clemens Kohl 

(Jan) 
Hij werd 24 februari 1920 geboren te Nieuwe Pekela. 
Hij huwde in 1956 Maria Henderika Koeneman, 
van wie hij sinds 3 oktober 1994 weduwnaar was. 

Hij ging zeer jong zijn vader helpen die kruidenier 
was. Tijdens de oorlog heeft hij gedwongen in Lü
beck gewerkt. Hij volgde een boekhouder opleiding 
en na de oorlog meerdere cursussen. Hij begon voor 
zichzelf een accountantskantoor in Nieuw
Amsterdam. Zijn vrouw werkte met hem samen. Be
gin 80 - toen Nieuw-Amsterdam te klein werd - had 
hij tot 1992 ook een kantoor in Erica. Voor hem was 
het werken en nog eens werken; hij leefde voor zijn 
zaak. Hij ging er zo in op dat het opvoeden van zijn 
zoons grotendeels langs hem heen ging, wat hij later 
toch een misser vond. 

Hij had een gesloten karakter; een introverte mens, 
die stug overkwam; een man van weinig woorden zo
dat communicatie niet zijn sterkste punt was. 
Het eigen geluk van zijn kinderen stond hij voor; sti
muleerde wel, maar op zijn eigen manier. Voor ande
re mensen in nood stond hij klaar, was bereid te hel
pen. Hij deed niet goed met mooie woorden maar 
metterdaad. Zelf leefde hij eenvoudig, bescheiden. 
Tijdens de ziekte van zijn echtgenote had er een om
mekeer plaats. De zaak werd bijzaak. Door haar bij te 
staan werd hij meer mens die leefde voor de ander; 
zijn liefde uim. Bezocht haar drie maal per dag in de 
Horst zodat ze beide ondanks ziekte van het leven ge
noten. Later thuis heeft hij haar liefdevol verzorgd, 
zodat men merkte dat echt leven meer is dan een zaak 
alleen. 
Het plotseling heengaan van Marietje was een schok 
en over dat verlies was hij nog niet heen toen hij 9 au
gustus 1996 zelf plotseling zijn leven in de hand van 
zijn Schepper terug gaf. 
Deze diepgelovige mens, die aan 't oude vasthield -
het nieuwe echter toeliet - hebben wij na een eucha
ristieviering ten afscheid op 14 augustus begraven op 
de Katholieke begraafplaats te Erica, waar hij zal 
rusten tot op de dag van de Heer. 
Wij zijn verslagen, intens bedroefd en proberen onze 
lieve vader te omschrijven: 

"Zo veranderd tijdens de verzorging van Marietje 
Zo lief en verzorgend, een steun en toeverlaat 
En nu ....... . 
Net zo plotseling ons ontnomen, zo snel na Marietje 
Moeilijk om te accepteren 
Bed,mkt Jan en Marietje voor alles. 

Jullie Erik, Gerard en Annemieke. 
Zo leven jullie in onze herinnering voort. 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droevige da
gen danken we oprecht hartelijk. 

Nieuw-Amsterdam, augustus 1996 


