
Leid mij, Heer, . 
naar de poort van Uw hemels paradijs. 



In dankbare herinnering aan 

Jacobus Johannes Polko 

Hij werd 22 januari 1912 te 
Driebergen geboren en door de doop 
opgenomen in de gemeenschap van de 
H . . Kerk. Op 1 juli 1939 verbond hij 
zich door het huwelijk met Mina Krake. 
Na dertig jaar in echtelijke liefde te 
hebben samengeleefd werd zij plotseling 
van hem weggenomen in juli 1969. Ook 
hij overleed vrij onverwacht, nog voor
zien van het sacrament der zieken, op 
18 november 1980. Na een gemeen
schappelijke Eucharistieviering hebben 
we op de 22ste d.a.v. afscheid van hem 
genomen en te rusten gelegd op het 

r.k. kerkhof te Enter. 

Dierbare vader en opa, 
Onverwacht gauw is aan onze steevaste 
bezoekjes in de Boerdijk een einde ge
komen. Het was een plek om nooit te 
vergeten. Na moeders heengaan was het 
je wens om daar te blijven wonen, al
leen. Er waren immers teveel herinne
ringen aan voorbije jaren die je niet kon 
vergeten . Met eigen handen had je gro
tendeels het huis gebouwd en je wilde 

niemand tot last worden. Vader, wij 
waarderen je standpunt in deze, ook al 
deed het ons wel pijn wanneer we je bij 
het afscheidnemen steeds weer alleen 
moesten achterlaten. Maar je was er de 
man niet naar om er over te klagen. 
Van jongsafaan was je gewend om 
moeil ijkheden te verwerken. Daarom 
bewonderen we des te_ meer je opgewekt 
karakter, je plezier in het werk en je 
belangloze zorg en liefde voor kinderen 
en kleinkinderen. Voor alles wat je voor 
ons hebt gedaan in je leven alsmede 
voor de vriendschap die er van je uit
ging zijn we je oprecht dankbaar. Moge 
de goede God, op Wie je altijd hebt 
vertrouwd, nu je erfdeel zijn. Rust in 
vrede. 

H . Antonius, bid voor ons. 

DANKBETUIGING 
Voor uw blijk van medeleven na het 
plotseling overlijden van onze zorgzame 
vader en opa zeggen wij u oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

November 1980 
Boerdijk 6, Enter 


