


Ter nagedachtenis aan 

JOHAN KOLKMAN 
Missionaris van Mill Hill. 

Geboren, 17 november 1936 te Groenlo. 
Priestergewijd, 7 juli 1963 Mill Hili Londen. 
Benoemd als leraar voor het Missiehuis te 
Hoorn, 1963. 
Begonnen in Kameroen, 1964. 
Eerst in het bisdom Bamenda, daarna Bua 
en vervolgens weer terug in het bisdom 
Bamenda. 
Toen hij in Bafut begon maakte hij als 
eerste grote trek, dezelfde die zijn laatste 
trek zou worden. 

Na 17 jaar kwam hij in Bafut terug als pas
toor. 
Na jaren van hard werken is hij temidden 
van zijn mensen, op zijn laatste trek, plot
seling overleden op vrijdag 11 okt. 1985. 
Zaterdag 12 oktober d.a.v. is hij vanuit zijn 
parochiekerk te Bafut na een plechtige uit
vaartdienst aldaar begraven. 

Father Johan Kolkman was een eenvoudig, 
gastvrij mens. Enigzins gesloten, moest hij 
eerst zijn mensen kennen voor hij zich uitte. 
Een ontembare dadendrang ging gepaard 
met een goed zakelijk inzicht en organisatie
vermogen. Eigenschappen die hem in de mis· 
sie, bijzonder in Bafut, zeer dienstig waren. 
Hij zag wat er allemaal nodig was en altijd en 
overal wist hij bronnen aan te boren, die het 
mogelijk maakten, dat wat hij wilde, te reali
seren. 
Daarbij vergat hij niet dat je pas goed voor de 
mensen kunt werken als je het samen mét hen 
doet. Hij was kritisch en je moest met sterke 
argumenten komen, wilde hij zijn mening ver
anderen. Zijn pastorie was dan ook een punt 
van allerlei aktiviteiten op pastoraal gebied en 
voor verschillende materiële zaken. 
Dit alles werd gedragen door een groot mis· 
sionarisgeloof, dat God het geluk wild~ voor 
alle mensen. In zijn verering voor Maria vond 
hij zijn inspiratie voor eenvoud en dienst
baarheid. 
Hij was een harde werker in Gods wereldwijde 
wijngaard, begiftigd met talrijke talenten. 
Hij heeft er mee gewoekerd, wij mogen dan 
ook vast vertrouwen dat de Heer ook tegen 
hem zal zeggen: "Ga binnen in de vreugde van 
de Heer." 
Goede God, wij bevelen U Father Johan 
Kolkman bijzonder bij U aan. 
Geef hem de rust, die hij zich zelf nooit heeft 
gegund. Geef troost en kracht aan zijn naaste 
familie, voor wie hij veel heeft betekend. 
Mogen wij hem steeds in herinnering houden 
ais 'n fijne broer en goede vriend. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. Amen. 


