


In vrede ruste 

FREDRIKUS ALOYSIUS ARKE 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

echtgenoot van 
ANTONIA JOHANNA VAN ASSEL T 

Hij werd geboren op 13 november 1903 
in Borne en overleed op 29 juli 1981 
te Enschede, na voorzien te zijn van 

het H. Sakrament der zieken. 
Hij werd op 3 augustus. na een plech
tige Uitvaartmis in de St. Josephkerk. 

uitgeleide gedaan naar het 
crematorium te Usselo. 

Als jongste van de zeven kinderen 
hee!t Frits Arke een fijn en gelukkig 
gezmsleven gekend. 
Zijn ouders is hij daar altijd dankbaar 
voor gebleven; ook voor het geloof. 
dat hij van hen had ontvangen. 

Hij was een man, die katholiek was 
in hart en nieren; leefde mee met de 
kerkelijke ontwikkelingen, zowel in de 
stad als in de wereld. 

Hij bezat een grote werklust en hij 
had een goed financieël inzicht. - Het 
zijn deze eigenschappen geweest. die 
een fundament hebben gelegd voor 't 
.,Arke concern", zoals het heden ten 
dage is uitgegroeid. 

Zijn talenten, die hij van God gekre
gen heeft. heeft hij ten volle benut, 
niet alleen voor zichzelf, maar zeker 
ook ten dienste van anderen. 
Jarenlang was hij lid van de parochi· 
ële caritas van St. Joseph en heeft op 
deze manier veel mensen geestelijk 
en materieël geholpen. Hij wist daar~ 
bij zijn geheimen te bewaren. 

Als je hem vertrouwen schonk. dan 
was het bij hem goed geborgen. 
Hij heeft ook onmacht in zijn leven er~ 
varen; onmacht in menselijke relaties. 
maar hij bleef trouw. 

Het laatste jaar was door zijn blind~ 
heid zijn wereld erg klein geworden. 
Hij leed er erg onder. maar gaf zich 
over aan de Schepper van het leven. 
In moeilijke uren nam hij de rozen
krans en bad, bad veel voor de noden 
in de wereld. want veel ging hem ter 
harte. 

Voor zijn vele verdiensten op kerke
lijk terrein is hem ten laatste nog de 
pauselijke onderscheiding van de 
H. Sylvester toegekend. 

Moge de God van alle Leven. 
Frits Arke. die veel lief heeft gehad nu 
laten delen in Zijn grote Liefde. 
Moge de heiligen, bekenden en onbe~ 
kenden. in het bijzonder H. Antonius 
en de H. Maria een voorspraak zijn op 
zijn reis naar de hemelse Vader. 


