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Dierbare herinnering aan 

HERMANNUS JOHANNES VAN DER KOLK 

echtgenoot van 
ANNA MARIA ENGELINA RIENTIES 

Geboren te Erica op 29 mei 1914 trad hij in 
zijn 32e levensjaar in het huwelijk, op 8 ja
nuari 1946. Heel zijn leven woonde hij in 
zijn geboorteplaats en voelde zich er ge
lukkig met zijn vrouw, hun vijf zoons en 
twee dochters. Vanwege een hartaanval op
genomen in het ziekenhuis te Coevorden 
ontving hij daar de H. H. Sacramenten en 
al enigszins herstellende stierf hij plotseling 
in de nacht van 23 december 1970. In de 
gelovige overtuiging, dat zijn afscheid slechts 
tijdelijk is, hebben wij zijn stoffelijk lichaam 
begraven op 29 december d.a.v. op het ka
tholieke kerkhof van Erica. 
Wie had dit voorzien, wie had er op gere
kend dat zijn moeder hem, haar oudste zoon, 
zou overleven? Thuis, aan de Verlengde 
Vaart, was èr de noop, dat het 25-jarig 
huwelijk met elkaar rond de tafel gevierd 
zou kunnen worden. Wij mensen, berekenen 
en wikken, maar wat moeten we ons toch 
In alles schikken. 
Herman was er aan gewend om te werken 
in een continu-bedrijf. Daarnaast hielp hij 
zijn vrouw thuis en in de winkel. Zijn hart, 
dat van liefde klopte voor vrouw en kinde
ren, bleef echter niet continu doorwerken. 
Gecontinueerd, ja voortgezet, wordt zijn le
ven, dat veranderd is in een eeuwig geluk
kig-zijn. 

Maar, mijn God, wij willen U wat vragen : 
was dit het ongevraagde kruis dat wij moe
ten dragen? Het geloof in U wordt soms 
zwaar op de proef gesteld, vooral als de 
dood komt als een dief in de nacht. Geef 
ons, die achterblijven, kracht naar lcruis. 
Wijs ons op al het goede van deze man en 
vader, vooral op zijn opgewekt gemoed. En 
vergeef uw dienaar Herman zijn tekortko
mingen door hem de vreugde van de ver
lossing voor altijd deelachtig te doen zijn . 
Amen. 

Voor het medeleven bij de ziekte en 
het overlijden en voor de laatste eer 
aan mijn lieve man en onze lieve vader 
bewezen, zeggen wij U hartelijk dank. 

L. v. d. KOLK-RIENTIES 
en kinderen 

Erica, december 1970 


