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Dankbaar gedenken \Oij 

JACOBUS JOSEPHUS BAKKER. 
Hij is geboren te Lichtenvoorde 27 oktober 1903. 
Op 30 augu>tu> 19~0 vcrbond hij zich door het 
s>crament van het huweliJk met Helcna Engclina 
.\!aria Gerrit"'ll. Cest.rkt door de sacramenten 
van de -.ieken is hij vol ovcr11a'e Restorven te 
Doetinchem op 9 s.-ptemher 1976. Hit was toen 
ï2 jaar oud. Op 13 scptembcrd.o.v hebben we in 
een eucharistievierinf: in %ijn parochiekerk te 
Doetinchem afscheid •·an hcn1 genomen, God 
dankend voor zijn leven en voorbeeld temidden 
van ons . Daarna hebben we ziJn gestol'\·en lichaam 
te rusten gclcttd op het r .-k . kerkhof, aldaar . 

• \\oe gcstreden hedt .Jacob Bakleer in de vroc~e 
uren , an de 9c september 19ï6 :ij n hoofd ter ruste 
gelegd. WiJ die achterblijven vcrliezen met hem 
een levenslustige, blijde en diepgelovige mede
mens. ZiJn eerste zor11 en liefde ginRen uit naar 
zijn vrouw Leny; 26 fijne jaren waren het dat zii 
samen mochten zijn. Door haar troU\'e zorg en 
toe";jding, bijzonder in de H moeilijkejaren van 
:djn ziekte, was zij de zon in zijn leven Jacob 
hield van het Je,·en en hij heeft echt van het leven 
genoten. Door zijn werk in het verzekeringswezen 
was hi1 vlot in zitn convcr~atic, die hij rijkelijk 
kruidde met mopjes en ~evatte antwoorden. Als 
slagerszoon had hij een goede s111aak voor lekker 
eten en drinken en als gczelligheidspersoon kon 
hij intens genieten van een borreltje, een spelletje 
kaarten of een avondje T.V. Ook in het •·ereni
~ingsleven was hij een geziene figuur bij%ondcr 

in zijn geboorteplaats Lichtenvoorde, waar hij 
zich inzette voor de kermis- en cnrnavalsvereni· 
ging en voor bet toneel. De stukje~ die hij over 
de geschiedenis van Lichtenvoorde in de plaatse
lijk~ krant zette, werden door heel veel men<en 
met plezier gelezen vanwege ziin kenni> en liefde 
voor het dorp. Slechts kort heeft hij kunnen se
nieten van zijn flatje aan de Zuivehveg, maar wij 
geloven dat hij nu een bliheode wonins ge,·onden 
heeft in het Hemels Vö~derhuis. In dit gelovig 
vertrouwen ge,·en wij hem nu uit handen over 
in de handen ,·an de le,·ende God. 

.\1ogc hij rusten in .rede. 

t 
Voor uw deelneming ons betoond 
bij het overlijden en de begrafenis 
van mijn lieve man, onze goede 
broer, zwager en oom 

Jacobus ]. Bakker, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam: 
H. E. M. Bakker-eerritsen 

Doetinchem, september 1976 




