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Dankbare he~innering aan 

HERMAN JOSEPH KOLKER 

Op 7 juli 1922 werd hij te Erica geboren. Daar 
leefde hij zijn leven . Zijn "ja-woo,d" voor het 
leven ,gaf hij op 4 o~tober 1949 aan Maria He
lena Reuvers. 
Uit dit __ huwelijk werden acht kinderen gebo
ren . Z11n hele leven - ruim 40 jaar - heeft 
hij ha,rd gewerkt. Hij werkte met een ijver en 
een w-Hskracht, d,ie eigenlijk bovenmenselijk 
genoemd mogen worden. Hij was, ofschoon 
gehandicapt, sterk en onverwoestbaar. Door 
zijn manier van doen, door zijn aard met men
sen om te gaa-n, dwong hij respekt af. 
Hij s'.ond klaar voor zijn klanten, maar ook 
de klanten voor hem. Naast de zware taak 
van elke dag was hij aktief, wanneer het an
deren ten goede kwam. 
Hij was een goede trouwe echtgenoot , een 
zorgende vader en bovenal voor zijn klein
kónderen een lieve opa. Naast het werken, 
wist hij als gelovige mens te bidden. 
Twee jaar geleden kwam een slopende zi,ekte 
die deze sterke mens zwaar trof en het ziek
zijn voor hem moeilijk aanvaardbaar maakte . 
En zo werd d,e laa,tste étappe van zijn le
vensweg hard en steni,g, vaak onbegaanbaar . 
N_iet voor hem alleen, maar ook voor hen , 
die deze weg tot het laatst, zorgend voor en 
met hem gegaan zijn, zijn vrouw, zijn kinde
ren. Lang heeft hij een strijd gestreden tegen 
't nad,erende einde. Na 't ontvangen van het 
Sacrament der Zieken en het brood des Ie-

vens, gaf hij zich uitgeput, moe gestreden 
over. Na bewogen afsche-id te hebben geno
men volgden nog tien dagen van wachten. 
Op 23 augustus 1985 gaf hij zijn leven terug 
in de _hand van zijn Schepper. 
Te Erica hebben we zijn stoffelijk l ichaam 
a3n de aarde van 't R. K. kerkhof toever
trouwd, in de over.tuig,ing dat hij zijn God 
gevonden heeft. 
Vader in de hemel, deze dood is voor ons 
moeilijk te aanvaarden. Maar in geloof en 
vertrouwen op U, d,ie hebt gezegd verrijze
n-is en leven te zijn, buigen wij ons, vol droef
,heid en bidden: 

Geef hem, die ons voorg,ing en die we 
dankbaar in onze herinnering bewaren, Uw 
licht, Uw vrede. En rich,t ons op, opdat wij 
trouw blijven aan elkaar en onze weg ver
volgen tot op Uw dag. Want ook voor ons 
geldt Paulus ' woord, dat niemand voor zich
zelf leeft, niemand voor zichzelf sterft maar 
wij leven en sterven voor U, God onze' Heer. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens 
zij,n ziekte en nu bij zijn heengaan, zeggen 
we oprecht hartelijk dank. 

Familie KOLKER. 




