
Eenvoud was je grote kracht, 
zorgzaam was je in het leven. 
Aan jezelf heb je nooit gedacht, 
één ding was belangrijk: "geven". 

In dankbare herinnering aan mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa 

Adrianus Johannes Kole 
Arie 

echtgenoot van Truus Kosters 

Hij is geboren op 14 maart 1936 te Hertme en 
overleed, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken, op 8 december 2001. Na de gezongen 
Eucharistieviering op 13 december 2001 in de 
parochiekerk van de St. Stephanus te Hertme hebben 
we hem te ruste gelegd op het parochiële kerkhof. 

Pa was een zorgzame man, vader en een lieve opa. Hij 
was altijd zeer opgewekt en wel in voor een geintje, 
kwaad kende hij niet. Hij was graag tussen de mensen 
en kon tegen niemand "nee" zeggen. Vrienden, buren 
en familie, iedereen kon een beroep op hem doen, niks 
was hem te veel. Samen met ma heeft hij, in een 
huwelijk van ruim 31 jaar veel voor ons gedaan. Hij 
had veel belangstelling voor onze dagelijkse dingen en 
ons werk. Intens kon hij genieten van de natuur, daar 

was zijn hart vol van. Op vakantie gaan daar hield hij 
niet van, maar de "jacht" dat was voor hem het 
jaarlijkse uitje, daar kon hij uren over praten. Pa was 
een echt buitenmens en vele uren was hij bezig rondom 
zijn huis, met zijn schapen, vogels en kippen en zijn 
groentetuin. Jarenlang is hij trouw lid geweest van de 
muziekvereniging, daarnaast was het klootschieten een 
gezellige ontspanning voor hem. Met veel plezier keek 
hij uit naar het weekend. Dan kon hij genieten van zijn 
kleinkinderen Marlou en Rick. 
Na 29 jaar trouwe dienst in de bouw kon hij eindelijk 
genieten van zijn vut en pensioen, maar op 2 
november j.l. greep een angstige ziekte hem vast. 
Ondanks alle pijn was hij altijd opgewekt en was hij blij 
om iedereen weer te zien. Hij knokte ervoor om dit te 
overwinnen. En dan ... opeens na 5 weken vechten ben 
je toch nog op een veel te jonge leeftijd van ons 
heengegaan. 

We waren zo gelukkig... Zo compleet samen. We 
kunnen nog niet begrijpen dat we zonder jou verder 
moeten leven. Arie, al jouw herinneringen blijven in 
onze harten bestaan, we missen je. 

We danken u allen hartelijk voor uw medeleven tijdens 
de ziekte en na het onverwacht overlijden van mijn 
lieve, zorgzame man, vader, schoonvader en opa. 

Truus Kale-Kosters 
Kinderen en kleinkinderen 


