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Een herinnering aan 

Aukje Kolker-Maatje 

Z ij werd geboren op 4 apri l 19 16 in Erica en 
overleed op 2e Kerstdag 2007 in 

de Valkenhof in Emmen 

Na een plechtige uitvaartdienst op 3 1 december 
hebben we haar begraven, naast haar man Johan, 
op het RK kerkhof in Erica. 

Z ij was een krachtige en sterke vrouw, die 9 1 jaar 
mocht worden. 

Ze werd geboren in een groot gezin, waarin het 
tijdens de Eerste Wereldoorlog niet gemakkel ijk 
was om het hoofd boven water te houden. Hard 
werken, zowel thuis als bij anderen, was een 
onderdeel van haar leven . Ze stond vaak klaar voor 
haar broers en zussen en kreeg daardoor haar 
tweede naam. Ze werd "onze Zus" genoemd. 

Tijdens de oorlog trouwde ze met Johan Kolker en 
samen met hem bouwde ze een toekomst op. Ze 
kregen drie kinderen en zagen graag dat het de 
kinderen goed ging. Het gezin woonde aan de 
Kerkweg. Door kostgangers te hebben en mee te 
helpen in het Parochiehuis, verd iende ze extra 
mee. 
Ze stond midden in de maatschappij en had een 
brede interesse. Ze gaf graag haar mening over 
versch il lende zaken. 
Toen haar man ziek werd, brak er een moei lijke t ijd 
aan, maar ze hebben daarin ook wel samen hun 
weg gevonden. Hun 50-Jarig huwelijksfeest was 
een hoogtepunt. In l 992overleed haar man. 
Op de zaterdag voor Pinksteren in juni 2003 werd 
ze getroffen door een herseninfarct. De laatste vier 
Jaar van haar leven heeft ze zoveel mogelijk 
genoten van de aanwezigheid van haar kinderen 
en fami lie. Ze keek dankbaar terug op haar leven. 

We zul len haar herinneren als een lieve en 
zorgzame moeder en oma waar we trots op zijn. 

Voor uw medeleven no het overlijden van onze 
moeder en oma willen we u hartelijk bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 


