
komen, toonde hij zich wederom een & ... 11te 
vechter; dankzij de steun van mevrouw Col
iet kwam hij er weer bovenop en kon hij tot 
zijn laatste ziekenhuisopname in ons ouder -
lijk huis blijven wonen. 

Wij zijn verdrietig om zijn heengaan, maar 
dankbaar voor alle goeds dat hij ons ge
geven heeft. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Wib' danken allen hartelijk die met pappie 
he ben me&geleefd tijdens periodes "m 
:iekte en ons blijken "an deelneming gavon 
ra zijn overlijden. 

Famllla 1(olenaar. 
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Rrakkt'ns/t'm, RP 11 



"Wanneer gij verdrietig zijt, 
blikt dan opnieuw in uw hart 
en gij zult zien dat ge weent 
om wat u vreugde schonk" 

Dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERHARDUS LAMBERTUS 
KOLENAAR 

geboren 25-7 -1913 overleden 18-11 -1991 

Pappie was een levenslustige, bewogen en 
humorvolle man. 
Zijn sterke, maar vriendelijke persoonlijk
heid, zijn handelsgeest en zijn doorzettings 
vermogen maakten hem tot een succesvol 
zakenman. 
Hij kon doelen stellen en daaraan vast
houden, daarbij hoge eisen stellend aan 
zichzelf en soms ook aan anderen. 
Dat hij op hoge leeftijd in de persoonlijke 
sfeer één doel niet kon verwezenlijken heeft 
hem zeer veel verdriet gedaan. 
Volgens de huidige maatstaven had hij 
vroeger misschien weinig tijd voor zijn gezin, 

maar hij was besiist een zeer toegewijde 
vader: hij gaf ons volop gelegenheid tot ont
plooiing, liet ons met mammie samen heer
lijke vakanti es aan zee doorbrengen en 
volgde later onze wegen met belangstelling. 
Van mammie, die hem bij de opbouw van het 
bedrijf altijd tot steun was, heeft hij zielsveel 
gehouden, al was hij niet altijd de gemakke
lijkste voor haar. 
Totin haar krachten achteruit gingen was hij 
haar behulpzaam en ontpopte hij zich als een 
ware huisman. 
Met zijn kleinkinderen had hij een leuke hech
te band; er bestond een speciale verstand
houding: 
voor de één was hij "Old Shatterhand" , voor 
de ander was hij " opa - paardje". 
Hij wi lde ze graag verwennen en bracht dat 
op verschi llende manieren, voor ieder per
soonlijk, in praktijk. 
Naast, en later in plaats van, zijn werk had hij 
de paardensport als grote hobby. Met ge
noegen heeft hij zich ruim 15 jaar ingezet als 
bestuurslid van de Vereniging Tuigpaarden 
Midden-Noord Nederland : was penning
meester en organiseerde concoursen. 
Toen na het overlijden van mammie, na een 
herseninfarct en een hersenbloeding, zijn 
zelfstandigheid in het geding dreigde te 


