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Dankbare herihnering aan 

WILHELMUS ALEXANDER VAN DER KOLK 

echtgenoot van 

Johanna Hendrika Tappel 

Hij werd geboren te Erica op 10 december 
1918. Na gesterkt te zijn met het Sakrament 
van de zieken, overleed hij te Coevorden 
op 26 april 1983. 
Op 30 april d.a.v. werd zijn lichaam te rus
ten gelegd op het parochiekerkhof te Erica. 

Wij zijn bedroefd omdat we vader moeten 
missen. _Maar wij zijn ook dankbaar voor al
les wat hij voor ons gedaan en betekend 
heeft. Zijn beeld blijft ons bij: een dierbare 
echtgenoot en zorgzame vader, vol verant
woo rdelijkheid voor zijn gezin, vol zorg voor 
Joop, en een harde werker . 
Wij hielden van hem juist zoals hij was: met 
zijn wat gesloten natuur en eigen sterke 
wil, met zijn overtuigd geloof en persoonlijk 
kontakt met God'. 
Vanuit zijn eigen aard had hij het dikwijls 
moeilijk met veranderingen en aanpassingen 
in en aan onze nieuwe tijd , in het bijzonder 

op het gebied van het kerk-zijn. Men deed 
soms zo anders als hij gewend was te doen. 
Toch liet hij daarom anderen niet vallen, 
maar gaf hen zijn vertrouwen met een be
roep op de eigen verantwoordelijkheid . 
Zelf ging hij trouw en eerlijk door op zijn 
eigen overtuigde manier. 
Zoals hij in zijn leven en werk was, zo ging 
hij ook heen . Hij aan,vaardde de feiten, ook 
zijn dood, ofschoon er naar menselijk be
grip nog zoveel voor hem te doen was. 
Moedig droeg hij zijn fatale ziekte . Zelf vocht 
hii de strijd met de dood uit, zonder daarbij 
anderen te wi llen belasten . In gelovig ver
trouwen dat hij verbonden was met God, 
durfde hij zich aan Zijn leiding overgeven . 
Rustig ging hij biddend over naar het andere 
échte leven . 

God, wij zijn U dankbaar voor deze man en 
vader. Geef hem nu de rust die hij verdient. 

Lieve man en goede vader, rust in vrede. 

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed. 

Familie van der Kolk . 


