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In dankbare herinnering aan 

Wilhelmus Bernardus Barkel 

echtgenoot van 
Catharina Maria Slot 

Hij werd geboren te Lonneker op 24 sep-
,; -, tember 1916 en overleed, gesterkt door het 

Sacrament van de Zieken, in het zieken
huis te Enschede op 14 juli 1995. 
De H. Eucharistie bij zijn Uitvaart werd ge
vierd in de St. Jacobuskerk te Enschede op 
18 juli, waarna de crematie volgde te 
Usselo. 

Meer dan een halve eeuw is Willem Barkel 
zeer gelukkig getrouwd geweest met zijn 
Tinie Slot. Zij werden de ouders van drie 
kinderen. Hij was voor zijn echtgenote een 
fantastische man en voor de kinderen een 
pracht vader. Naar hen gingen al zijn zorg 
en liefde uit, al was hij er de man niet naar 
om daar veel over te praten. Toen hij groot
vader werd, waren ze voor hem een bron 
van veel liefs over en weer. 

Reeds heel jong moest Willem Barkel gaan 
werken: hij bekwaamde zich in het mooie 
vak van graveur, dat hij in verschillende tex
tielfabrieken gedurende zijn werkzame le
vensjaren uitoefende. 
Zijn grote hobby was van jongsaf de voetbal
sport, die hij op heel goede wijze beoefende 
en waaraan hij trouw bleef als lid en suppor
ter van zijn club Vosta. Juist hierin toonde hij 
zijn karaktertrek van bescheidenheid. 
Op heel bijzonderen wijze was hij een gelo
vige christen: zowel in het huiselijk leven als 
in de kerkelijke vieringen was hij een man 
van gebed. 
Veel lijden heeft hij de laatste levensjaren 
moeten verduren en het meest kwelde hem, 
dat hij niet alles meer kon opnemen. 
In overgave en grote rust is hij gestorven in 
het bijzijn van zijn dierbaren. 
Moge zijn nu voltooide aardse leven eeuwig 
voortduren in de liefde van Gods Vaderhuis. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man en onze 
vader en opa zijn wij u zeer dankbaar. 

Mevr. Tinie Barkel - Slot 
kinderen en kleinkinderen 


