
Dankbare herinnering aan 

Willem Kolkman 
echtgenoot van 

Anna Hummelink 

Hij werd geboren te Lichtenvoorde op 2 maart 
1908. Hij overleed op 17 december 1999 in het 
Koningin Beatrix Ziekenhuis te Winterswijk. Na 
de uitvaartdienst in de St. Bonifatiuskerk te 
Lichtenvoorde deden we hem uitgeleide op 
21 december. De crematieplechtigheid was te 
Usselo. 

Na de lagere school en één jaar mulo moest 
Willem Kolkman al gaan werken, zoals toen 
heel gebruikelijk was. Hij kwam in de bouw. 
Later werkte hij tevens als verzekeringsagent 
voor Concordia, hetgeen op den duur zijn 
hoofdberoep werd. Zo zorgde hij voor Anna en 
de vier kinderen. Inkomsten uit het bezorgen 
van kranten, 's morgens vroeg voor het werk, 
waren ook heel welkom. Hij eindigde zijn 
werktijd bij Don Bosco van zijn 589 tot zijn 65e. 

Toen begon voor hem een lange tijd van 
genieten van zijn hobby's: hij hield vogels, 
toerde rond op zijn brommer, bezocht zijn 
kinderen en kleinkinderen en volgde allerlei 
sporten op TV, waar hij op den duur alles van 

wist; de standen en de spelregels. Ook was hij 
de grote klussenman in de buurt en in de 
familie. Hij had gouden handen en stond voor 
iedereen klaar. 

Toch was hij niet echt geïnteresseerd in geld. 
Liever gaf hij weg dan dat hij wat kreeg. Wel 
had hij een sterk rechtvaardigheidsgevoel, 
hetgeen bleek in de tijd van de opvoeding van 
de kinderen, maar ook waar het ging om arm en 
rijk. Dan kon hij fel worden. 

Zo heeft Willem Kolkman zijn leven geleefd. De 
langste tijd wonend aan de Zieuwentseweg in 
Lichtenvoorde, in een huwelijk van meer dan 
63 jaar onafscheidelijk verbonden met Anna 
Hummelink, levend vanuit een diep verankerd 
geloof, de laatste jaren de parochievieringen 
volgend door de kerkradio. 

Moge God hem nu voor alles belonen en 
opnemen in Zijn huis. 

Onze Vader Wees Gegroet 

We danken u hartelijk voor uw medeleven 
tijdens de ziekte van vader en na zijn overlijden 
en uitvaart. 

A.G. Kolkman-Hummelink 
kinderen en kleinkinderen 


