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In dankbare herinnering aan 

JOSEPH GERHARD BERKIEN 

Geboren op 19 maart 1914 in Hansalaar (Did.). 
Overleden op 3 februari 1993 te Enschede. 

·Ach, wat moet ik nou nog zeggen· waren vaders laatste 
woorden en ZIJ typeren hem ten voeten uit Vader was 
een man van wemig woorden, van eenvoud. Hij hield van 
het gewone, niet van het bijzondere. 
/l!.s vanzelfsprekend was de bewijding waarmee hij zijn 
werk deed en gráág deed, als vanzelfsprekend was ook 
de zorg waarmee h&J ZiJn gezin omringde. Noo1t deed je 
tevergeefs een beroep op hem: zijn vrouw. kinderen en 
later kleinkinderen kwamen bij vader altijd op de eerste 
plaats. H1j was in één woord: een bijzonder lieve man. 

Na een lang leven van hard werken waren lichamelijke 
gebreken er de voortekens van dat vader door de ouder
dom dreigde te worden ingehaald. Hij kon met die 
ongemakken n&et écht goed overweg. 

Zijn toenemende doofheid irriteerde hem en hulp
middelen als een gehoortoestel waren voor vader 
getuigen van een afnemende vitaliteit. Voor iemand die 
altijd sportief was en energiek door het leven ging, V: el 
die onderkenning niet mee. Wel aanvaarde hiJ moedig 
de ziekte, die hem uite1ndefijk fataal zou worden. HIJ 
sprak er weinig over, maar zei: "Niet iedereen wordt 90, 
zoals mijn broer en enkele zussen; 78 is ook een mooie 
leeftijd". Statistisch gezien is dat ongetwiJfeld waar, maar 
het eind komt toch altijd te vroeg. Zekervoor moeder, die 
hem zo liefdevol verzorgde en hem nu het ergste zal 
missen. 
Toen de hoop op beterschap vervlogen was en het zicht 
op een zinvolle toekomst verkeken verlangde vader 
steeds meer naar het eind. In de wetenschap dat hem 
een langer lijden bespaard is gebleven, vinden wij troost 
en wij vertrouwen er op dat vader z1jn plaats b'J de Heer 
heeft gekregen. Verdiend heeft h&j die plaats zeker. 

Wij zijn u dankbaar voor het medeleven dat u betoonde 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa 

Gon Barkien-de Vreede 
Kinderen en 
kielil kinderen. 


