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t Gedenkt 1n Low gebeo 

GRADUS SERNARDUS WILHELMUS 
TEN BARGE 

echtgenoot v~n 
Johanna Bernhardine Kruse. 

Hij werd op 6 november 1903 te acr
eulo geboren en overleed na een 
ziekbed van acht weken, gesterKt door 
het H. Sacrament der ZieKen, op 6 ok
tober 1965 in het St. Vincentlus ZieKen
huiS in Groenlo. Zijn hchaom is op 11 
oktober d.a.v. begraven 111 de schaduw 
van het Kruis op het R.K. Kerkhof 1n 

Eibergen. 
H1j was eenvoudig, eerlijk, oprecht. 
getrouw en ijverig 111 het vervulien van 
zijn plichten. In zeer nauwe samen
werl"ng met Z1jn echtgenote heeft hiJ 
ZICh ingezet, op de eerste plaats voor 
ZIJn gezin. Daarnaast ook voor de vele 
veren1g1ngen, die hiJ zeer ambitieus er 
z~.er trouw zovele jaren heeft ged1end. 
BIJzonder groot was zijn verdriet toen 
hiJ 111 1956 i.v.m. zijn gezondheidstoe
stand, afscheid moest nemen als voor
Zitter van de toenmalige K A.B. 
In de negen volgende jaren leefde h1j 
bijzonder sterk mee met het geluk dat 

zijn kinderen ten deel viel. De tegen
slag bleef hem tn d e Jaren echter ook 
niet bespaard. Groots was de WIJZe, 
waarop h j met woorden maar bovenal 
met daden ZIJn ook veelvuldig ooo• 
ziekte geplaagde vrouw en moeder 
van zijn kinderen terzijde stond. Dank 
baar was hij voor de lie fdevolle zor
gen, waarmede doktoren en verple
gend personeel hem gedurende de 
1aatste maanden in het zieKenhUIS om
ringden. Dankboor ook omdat zovelen 
hem hier zo trouw hebben bezocht. 
Hij was een 1dea!e man en vader, die 
a les kon, biJ wie je nooit tevergeefs 
aanklopte, voor wie niets teveel was, 
die nooit klaagde maa r zijn kru1s 
droeg op een WIJZe, die slechts res
pect, eerbied en bewondering kon al
dwingen 
Vader, Uw vrouw en kinderen bewaren 
van U, onverdelgbaar en onuitwisbaar 
dat prachtbee d van wezenlijke op
voeding en trouw, door al de doden 
van Uw rijke, schone leven voor ellijd 
111 ons hart geprent. 
0, God, w1j danken U, dat U ons d~ze 
man als echtgenoot en vader gel. Wij 
stamelen, diep bedroefd : Al wat GiJ 
doet 1s welgedaan Uw wil geschiede . 

Dat h1j moge rusten in vrede 
Onze Vader. 


