


Een aandenken aan 

Pater Harry Bardoul 
missionaris van Scheut 

Pater Bardoul werd geboren op 13 februari 1923 
te Oploo (N.-Br.}, legde zijn geloften af op 
8 september 1943 en werd priester gewijd op 
1 augustus 1948. 
Hij vertrok voor de eerste maal naar Zaïre op 
13 december 1949. 
Hij overleed op 21 februari 1983 in Denekamp. 
waar hij sinds 15 november 1979 als pastor 
werkzaam was. De plechtige Uitvaartdienst vond 
plaats aldaar op 24 februari daaropvolgend. 
Hij werd daarna begraven op het kerkhof van 
"Sparrendaal" te Vught 

Van 1949 tot 1978 werkte pater Bardoul als 
missionaris in Zaire. Dertig jaar heeft hij daar 
priester willen zijn voor hen die Christus nog niet 
kenden. priester ook voor de armsten. Zijn levens
lange sobere levensstijl was daarvan een teken. 
Hij was ook een gelovig mens. Heel zijn leven 
werd bepaald en gedragen door dit geloof in God. 
In dit geloof heeft hij zich aan de Heer gegeven. in 
dit geloof is hij priester- missionaris geworden en 
is het gebleven tot de laatste minuut Het mag dan 
ook tekenend zijn dat hij volkomen onverw~chts 

gestorven is. toen hij tijdens een uitvaart gelovig 
aan het spreken was over leven en dood. 
Zijn gegeven woord was hem heilig en tot het 
einde wilde hij daaraan trouw zijn. Met heel veel 
verdriet verliet hij in 1978 dan ook Zaïre, omdat 
zijn toen zwakke gezondheid een verder verblijf in 
de tropen onmogelijk maakte. Maar ziekte en 
zwakke gezondheid verhinderden hem niet om 
toch weer als pastor te gaan werken in de parochie 
van St. Nicolaas in Denekamp. Hij wilde priester 
blijven dicht bij de mensen. 
Dankbaar was hij dan ook tegenover de pastoor, 
het kerkbestuur en de parochianen van Denekamp, 
dat hij met en bij hen als priester mocht werken, 
hoe beperkt hij door zijn zwakke gezondheid ook 
was. 
Veel hield pater Bardoul ook van zijn familie. hier 
en in het buitenland. Maar hij vroeg hen wel de 
vrijheid om zich als priester helemaal te mogen 
inzetten en hij was hen dankbaar dat zij hem die 
vrijheid lieten. 
Immer mensen de weg wijzend naar een barm
hartige Vader, is hij nu zelf die weg gegaan door 
de dood heen naar een beter leven in God. Wij 
mogen erop vertrouwen dat daar bij de Vader zijn 
rijke leven tot voltooiing mag komen. 

De familie Bardou~ pastor H.C. Heuven, Kerk
bestuuur en Parochieraad, en de missionarissen 
van Scheut zeggen u oprechte dank voor uw intens 
gebed en uw oprecht medeleven bij het overlijden 
en de uitvaart van pater Harry Bardoul. 


