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Dankbare herinnering aan 

GERHARDUS HERMANNUS JOHAN KOLKER 

Hij werd te Erica geboren op 8 mei 1911 als 
tweede zoon in het gezin van Kolker-Weh
kamp. Was hij reeds in zijn jonge jaren 
vrolijk van aard, tot aan zijn dood deelde hij 
iets mee van zon en blijheid. Zowel thuis 
als op zijn werk werd hij spoedig gemist, als 
hij niet op de vastgestelde tijd present was. 
Op 30 oktober 1934 trouwde hij met ANGELA 
ARLING. Uit hun huwelijk werden dertien 
kinderen geboren, van wie er nog twaalf in 
leven zijn . Al kwam er heel wat kijken bij de 
zorg voor zijn grote gezin, toch gaf hij blijk 
van een groot vertrouwen en geloof. 
Veertig jaar lang heeft hij met zijn vrouw 
de vreugdevolle en de droevige dagen ge
kend en er dankbaar op teruggezien. In het 
weekeinde voor zijn sterven mocht deze man 
en vader nog al zijn kinderen om zich heen 
zien. Dat hij de dag daarna, op 16 juni 1975, 
dit tijdelijke leven met het eeuwige zou ver
wisselen, kon niemand zich voorstellen. Een 
dag begint, maar wij weten niet hoe deze 
zelfde dag za l eindigen. Het leven ontkiemt 
en houdt op, maar niemand weet wanneer 
dit zal zijn. 

God heeft het ons weer duidelijk gemaakt in 
Zijn dienaar Gerard, Die hij tot Zich heeft 
geroepen op het moment dat wij het niet 
verwachtten. 
Begeleid met ons gebed en de zalving heb
ben wij hem in de barmhartigheid van God 
aanbevolen. Zijn lichaam hebben wij op 21 
juni 1975 toevertrouwd aan de aarde op het 
katholieke kerkhof van Erica. 

Moge al het goede van onze dierbare over
ledene, met name zijn opgeruimdheid en 
zorgzaamheid, voor ons die achterblijven, de 
troost geven om moedig met elkaar verder te 
leven. 

Goede God, wees onze sterkte bij alle lijden. 
H. Maria, bid voor ons, nu en in het uur 
van onze dood . 

Wij danken u oprecht voor uw mee
leven bij het heengaan van onze lieve 
man, vader en opa 

Mevr. A. Kol-ker-Arling 
en kii-nderen 


