
Je naam 
blijft bij ons 
leven lang 



Dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Bernardus 
Anthonius Kolker 

Geboren te Erica op 4 juni 1915, gaf hij zijn ja-woord 
aan Aukje Maatje op 6 juni 1942. Uit deze verbintenis 
werden drie kinderen geboren. Voordat hij van 1946 
tot 1970 bij de N. A.M. werkte, was hij schilder. Een 
beroep dat hij graag uitoefende. De laatste 25 jaar was 
hij thuis wegens ziekte . Het verwerken ervan; het zich 
te moeten schikken heeft lang geduurd . Maar ontspan
ning vond hij in de voetbal; een ''voetbal-nar''; het 
oudste lid van de club. Daarnaast had hij zijn bloemen 
en planten. 1n hem hadden ze een vriend en verzorger. 

De sleutelwoorden, die zijn leven kenmerkten, zijn: 
zorgzaamheid, bezorgdheid. Het verzorgen van: zijn 
vrouw, zijn kinderen; voor de kleinkinderen een be
langstellende lieve opa, " opaachen " . Zijn medeleven 
ging ook uit naar anderen, zelfs tijdens zijn laatste ziek
te, toen zijn spraak hem in de steek liet . Hij leefde niet 
voor zichzelf. Hield echter van gewoon doen, geen op
maak, niets overdrijven , maar gezellig meedoen met 
een grol en een grap wanneer het een feestje gold. Zo 
leefde hij naar de gouden bruiloft toe, die reuzemooi is 
gevierd. Genoten heeft hij temeer daar de zilveren brui
loft vanwege zijn ziek zijn, toen niet door kon gaan . 
Ook als gelovig mens hield hij niet van overdrijven . 
Zijn gaan naar Lourdes - hij was er 6 keer - gaf hem een 
innerlijke rust er gewoon weer tegen kunnen. De 
laatste 3 maanden van zijn leven waren zwaar. Het wel 
willen, maar niet meer kunnen. De eenzaamheid, de in
nerlijke strijd en steeds weer verliezen. In de morgen 
van 23 oktober 1992 gaf hij in alle rust, omgeven van 
hen die hem lief waren, zijn leven terug in de hand van 
zijn Schepper. Na een Eucharistieviering ten afscheid 
hebben we zijn stoffelijk lichaam op 27 oktober l 992 
op het R.K. kerkhof te Erica begraven. Daar zal het 
rusten tot op de dag van de Heer. 

Goede God, mijn man, onze vader en opa heeft ons 
steeds verzorgd en daarvoor zijn we intens dankbaar. 
Wij vertrouwen hem nu toe aan Uw veilige handen, 
aan Uw zorg. Geef hem te leven in Uw nabijheid. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziek zijn en nu in deze 
voor ons zo droeve dagen, danken oprecht: 

A . KOLKER-MAATJE 
kinderen en kleinkinderen 


