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In dankbare herinnering aan 

Jan Antonie Clemens Kohl 
sinds 15 Juli 1979 weduwnaar van Regina Kone . 

Vader werd geboren op 3 november 1901 in de 
Zijdstukken Cgem. Onstwedde) als de oudste 
van 11 kinderen. 
Op 2 juni 1931 Zijn vader en moeder getrouwd m 
de kerk van Stadskanaal Uit hun huwelijk wer· 
den 4 kinderen geboren . 
Vader was met hart en ziel aan z11n werk op het 
land verknocht. Eerst als bedrijfsleider in de 
Z11dstukken. later als een van de pioniers in de 
Noordoostpolder en tenslotte van het 'nieuwe 
land' weer terug naar het oude groningerland in 
Alteveer 
Vader hield toch al veel van reizen. Hij wilde de 
wereld waarin hij leefde zo groot mogelijk hou· 
den. Vandaar ook z11n interesse tot op hoge leef· 
tijd in sport, in politiek en zeker ook in mensen 
om hem heen. 
Een jaar na het overlijden van moeder is vader in 
Musselkanaal gaan wonen. dichter bij zijn doch· 
ter Rika . Temidden van leellijdgenoten aan de 
Brink heeft h11 een heel fijne lijd gehad. waarbij 

h1J graag de tuinen bijhield en andere klus1es 
deed voor zijn buren. 
Na een aantal opera lies in de jaren ·a9 en 90 ge
beurde bij vader waar vele ouderen bang voor 
zijn: hij begon te dementeren Zijn wereld werd 
daardoor steeds kleiner en ondanks de goede 
hulp van z11n omgeving en van zi1n dochter 
moest vader in april 1991 toch worden opgeno· 
men in het T untlerhuis in Ter Apel. Hoe dan ook . 
vader bleef steeds zijn opgewekte karakter be· 
houden 1 Dat maakte hem tot een graag geziene 
bewoner. Na een kort ziekbed is h11 waardig 
gestorven op 19 januari 1992 We hebben vader 
na een plechtige viering ten uitvaart in de paro
chiekerk van Maria ten Hemelopneming te 
Stadskanaal op 23 januari begraven naast moe· 
der op het R.K kerkhof aldaar 
Wil ook in uw gebeden vooral dankbaar z11n voor 
dit leven. 
Graag willen we iedereen bedanken die Jan Kohl 
heelt bijgestaan, zeker in de laatste 1aren van 
zijn leven. HiJ genoot van de nooit aflatende be· 
langstelling. Ook uw blijken van medeleven na 
zi1n overlijden hebben wij zeer op prijs gesteld 
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