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Wil in dankbaarheid gedenken 

Gerhardus Johannes Barkei 

Geboren te Lonneker op 22 december 1914. 
S1nds 21 ok1ober 1988 weduwnaar van 

Gerdina Johanna Wissink 

Gesterkt door het H. Sacrament der Z1eken in 
de vrede van Christus overleden te Enschede 

op 28 juli 1997. 
Met een plecht1ge Eucharistievienng 1n de 
kapel van 't Dr. Ariènstehws hebben we op 

31 JUli afscheid van hem genomen. 

Op de ve~aardag van moeder heeft God onze 
vader en opa verlost Uil zijn lijden en hem opge· 
roepen voor de eeuwigheid. 
H11 kon terugzien op een welbesteed leven. 
Ru1m 40 Jaar werkzaam in de textielindustrie, 
heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor ziJn 
gezin. 
Veel aandacht heeft hij steeds getoond voor 
moeder, vooral in de laatste 17 jaar, dat zij ge
heel van hem afhankelijk was. Maar zijn zorg
zaamheid was ook altijd gencht op de toekomst 
en het welzijn van ZIJn k1nderen. 

Daarnaast was hij vele Jaren als E.H.B.O.-er be· 
trokken bij sportwedslnJden en bleef tot het ein
de van zijn leven gen,eten van de sport voor de 
televisie. Bijna 13 jaar woonde hiJ 1n 't Dr. 
Ariënstehuis. 
Toen moeder na enkele jaren overleed, bracht 
dat enerzijds een grote leegte voor hem, maar 
tegelijk ging hij van toen af ook zelf steeds meer 
verlangen naar rust Hoe blij en dankbaar hij 
ook was voor elk bezoek, zeker ook van zijn 
kle1nk1nderen, voor wie hij een lieve opa was! 
Terwijl zijn krachten al geruime liJd afnamen 
heeft hij er nog van genoten het huwelijk te mo
gen meemaken van zijn oudste kleinkind Ellen. 
Hij was een gelovig mens, die trouw zijn kracht 
bleef zoeken bij Christus in de Euchanstie en 
d1e ZICh door deelname aan de gemeenschap
pelijke ziekenzalving voorbereidde op de grote 
Godsontmoeting. 
Dankbaar vooralwat hij voor ons betekend heeft 
vertrouwen wij, dat nu de belofte van Christus 
ook voor hem in vervulling zal gaan: "Goede 
knecht, over we1n1g waart gij trouw, over veel zal 
1k U aanstellen: kom b1nnen in de vreugde van 
Uw Heer". (Mt. 25, 11) 

U1t dankbaarheid voor uw zorg en meeleven en 
ter gedachtenis aan onze goede vader en lieve 
opa. 

Kinderen en kleinkinderen 


