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In dankbare herinnering aan 

Bernardus Engelbertus Gerhardus Christiaan ARKE 
- BEN -

echtgenoot van Toos Arke-Janssen . 

Geboren 11 november 1926 te Enschede. 
Overleden 6 februari 2013 te Enschede . 

Oud directeur van De Wulverhorst te Oudewater. 

Na de uitvaartdienst in de St. Joseph kerk te Enschede 
hebben wij hem op 11 februari begeleid naar zijn laatste 

rustplaats op de Westerbegraafplaats te Enschede. 

Geen dag zonder lach. 
De mens mag gerust verdriet hebben, 

maar het verdriet mag de mens niet hebben. 
Toon Hermans 

Pa was een positief ingestelde man. Een Bourgondiër in 
hart en nieren. Altijd vol leven en initiatief. Een 
bestuurder en een leider. Kenmerken die hij tijdens zijn 
intensief werkzame leven heeft toegepast. 

In Oudewater alwaar hij lange jaren gelukkig woonde en 
in de politiek actief was voor de KVP/CDA als raadslid en 
als wethouder/ loco burgemeester. 
Hij was directeur van de Wulverhorst, een verpleeg
verzorgingstehuis, welke hij vanaf het begin mede heeft 
opgebouwd. Het resultaat kan men nog steeds 
bewonderen, er is weinig veranderd aan zijn 
beginconcept. 
Hij nam, als een soort addendum op zijn beroep, met veel 
plezier examens bij het CBR af. 
In zijn spaarzame vrije tijd genoot hij van de natuur. Als 
jager had hij het weidelijke hoog in het vaandel staan. 
Ook heerlijke vakanties met het gezin hadden een grote 
prioriteit in zijn leven. 
Gelukkig getrouwd met Toos (bijna 60 jaren), mochten zij 
tot op het einde samen zijn. Ondanks de gebruikelijke 
bergen en dalen hadden ze elkaar innig lief. 
In de laatste fase van zijn leven trok hij samen met Toos 
weer richting het oosten, hun geboortegrond. 
Natuurlijk miste hij zijn vrienden en zijn geliefde 
Lionsclub Gouda-Reeuwijk, die hij mede opgericht had. 
Maar dicht bij de kinderen en kleinkinderen was toch 
belangrijker voor beiden. Via Winterswijk naar Enschede, 
alwaar hij na een langdurig verouderingsproces, zijn 
laatste rustplaats vond. 
Lieve Ben en Pa bedankt voor alles wat je voor ons 
gedaan hebt. Het was geweldig om je als vader te 
hebben. En groet Anthony van ons allen. 

Voor uw blijken van medeleven en sympathie betuigen wij 
onze hartelijke dank. 

Toos Arke Janssen 
Kinderen en kleinkinderen. 


