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Dankbare herinnèring aàn 

'. 
Herman Joseph Kolker 

Hij werd te Erica geboren op 30 augustus 1909. 
Zijn ja-woord gaf hij 12 november 1930 aan Aleida 
Bladder. Hij voelde zich een rijk man; een groot ge
zin met 15 gezonde kinderen, waarvoor hij dankbaar 
was; waarvoor hij zorgde als een toegewijd echtge
noot. Zijn gezin betekende hem enorm veel en tot 
het laatst was hij bezorgd dat het allen goed ging. 
Zijn werk was incasseerder voor het centraal woning
beheer. Allen kenden hem als de "Huurbaas". 
Tijdens zijn werk loste hij menig netelig probleem 
op. Hij hielp de mensen; was zeer sociaal bewogen. 
Geangageerd was hij in 't sociale en politieke leven. 
Ook in 't kerkelijk leven; in de parochie was hij lange 
jaren aktief; was drager van de onderscheiding: "J>ro 
ecclesia et pontifice". Het dorpsgebeuren had dagehiks 

zijn belangstelling. HermanrKolker had een helder 
verstand; geschiedenis had zijn interesse; kon gezellig 
meedoen; waardeerde ~en grol en een grap; kon zelf 
heel goed vertellen. Hij was <lerlijk, hield vast waar hij 
voor stond. Een zekere trots kon je hem niet ontzeg
gen, soms te vetalen in dik eigenwijs. En toch was hij 
bescheiden, niet verwaand. ~ 
Een oprecht Godsvertrouwen had hij en zijn bidden 
kwam dan ook recht uit he~-hart. In dit vertrouwen 
ontving hij 7 maart 1995 het Sacrament van de Zieken 
temidden van zijn dierbaren. Het gaf hem een zekere 
rust en overgave. Hij bedankte zich met ''Dat heb ie 
mooi doan". Nog diezelfde.dag gaf hij zijn leven terug 
in de hand van zijn Schepper. Op 11 maart 1995 heb
ben wij zijn stoffelijk lichaam begraven op het R.K. 
kerkhof te Erica; waar het ruJt tot pp de dag van de 
Heer. Wij zijn bedroefd - het kwam zo plotseling -
maar ook dankbaar want hij was als vader, als opa in 
veel opzichten een voorbeeld voor ons. We vertrou
wen hem toe aan Gods veilige handen; en we leggen 
hem nog één keer de woorden in de mond van J. te 
Sage ten Broek (1775-1847), die hij zo graag aanhaal
de: 

"Ik wens geen kostbaar gra/gesteente; geen ijdele spreu
ken op mijn graf, doch slechts 't houten kruis dat mij de 
hoop op beter leven gaf'. 

Herman, vader, opa bedankt voo, a_lles en rust nu in 
vrede. In onze herinnering leef je voort. 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo .droeve da-
gen danken ' 

A. Kolker-Bladder 
Kinderen en kleinkinderen 


