
Mensen gaan dood 
Dat hoort bij het leven 
Dat weet klein en groot 
Het gebeurt ...... heel even 
Maar wat moeten wij zeggen? 
Onze moeder en oma is dood 
En dat herinnert men zich het hele leven 



Dankbare herinnering aan 

Geziena Kolker-Scholte 
Sientje 

Sedert 24 mei 1999 weduwe van Benny Kolker 

* 08-05-1923 te Emmer-Erfscheidenveen 
t 19-08-2007 te Emmen 

Ze is geboren in Emmer-Erfscheidenveen als tweede in een 
gezin van vijf kinderen en groeide op in Nieu_w
Amsterdam. Wegens het ontbreken van katholiek 
onderwijs in Nieuw-/1msterdam moest ze vanaf haar 
tiende levensjaar dagelijks in weer en wind naar een 
katholieke school in Erica fietsen. Hierna volgde ze een 
opleiding aan de huishoudschool te Klazienaveen. 
Vervolgens ging ze in dienstbetrekking en moest door de 
oorlog die uitbrak en die volgens haar eigen zeggen "haar 
haar jeugd heeft ontnomen", hiermee stoppen. Na de 
oorlog ging ze werken in een kledingzaak en hier ontstond 
haar belangste lling voor mooie kled ing die ze altijd en tot 
het laatst toe heeft gehouden . In die periode leerde ze via 
het thuisfront haar man kennen met wie ze op 19 augustus 
1953 in het huwelijk trad. Uit dit huwelijk zijn twee kinde
ren geboren. De eerste vijf Ja ren woonden ze tegenover de 
kerk in Erica en later aan de Du ikerstraat. Ruim 
vijfenveertig jaar heeft ze in goede maar ook in minder 
goede tijden in Erica het leven gedeeld met haar man. 

Samen met haar man kon ze enorm genieten van de 
verschillende wandeltochten in de omgeving. Met name 
de boortorenwandeltocht in Schoonebeek was favoriet. 
Tienta llen medailles hebben ze beiden hiermee behaa ld. 
Hier was ze trots op. Ook kon ze genieten van haar 
kleinkinderen . Ze vond het fijn wanneer ze op bezoek 
kwamen en genoot van de verha!en. 

Na het overl ijden van haar man en onze vader heeft ze nog 
vele jaren en tot op hoge leeftijd zelfstand ig gewoond in 
Erica. Haar afnemende gezondheid dwong haar om 
opgenomen te worden in het verzorgingstehuis "De 
Valkenhof" Het was voor haar, die in alles altijd ze lfstandig 
was geweest, moeilijk te accepteren dat ze niet meer al les 
zelf kon doen en zich moest aanpassen en de zorg aan 
anderen moest overlaten. 

Volkomen onverwacht is moeder en oma ingeslapen, zo 
luidt de tekst oo de rouwkaart. Niet alleen vom haar 
naasten en ied~reen die haar kende, maar ook voor 
haarzelf. De dood heeft haar verrast. In de laatste uren voor 
haar overl ijden heeft ze nog gesproken met haar kleinzoon 
en zijn vriendin die op bezoek waren. Ze vond het f ijn dat ze 
kwamen. Ze vertelde tijdens dit gesprek vol enthousiasme 
over het uitje van het Rode Kruis de komende week naar de 
dierentuin. Haar enige zorg hierover was dat ze misschien 
niet zo'n eind zou kunnen lopen. Nadat haar verzekerd was 
dat ze dan in een rolstoel geduwd zou worden kon ze zich er 
al leen maar op verheugen en ze keek er dan ook naar uit. 
Het heeft niet meer zo mogen zijn. De dood heeft haar, op 
haar trouwdag 19 augustus, overvallen. 
We zijn dankbaar voor alles wat moeder en oma voor ons 
heeft gedaan en zullen haar niet snel vergeten. 

De plechtige uitvaartd ienst vond plaats op 24 augustus 
2007 in de paroch iekerk van Erica, waarna wij haar lichaam 
aan de aarde hebben toevertrouwd op het RK kerkhof te 
Erica 

Voor uw oprechte medeleven 
zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Kinderen 
en kleinkinderen 


