
Een dankbare herinnering aan 

HER.\fA.'\NUS BERNARDUS 

FRA."\CISCUS S~flT 

\\eduwnaar van 
Theodora Franciska Hendrika Schildkamp 

echtgenoot van Anna Maria Barkel. 

Vader is geboren in Enschede op 2 juni 
1915. Op dezelfde dag gedoopt in de St. 
Joseph kerk:. OP 1oktober1983 is hij, na 

voorzien te Zijn van het H. Oliesel overleden. 
Woensdag 5 oktober hebben wc hem na de 
uitvaartmis in de St. Josephkerk uitgeleide 

gedaan naar het crematorium. 

Vader heeft voor ons veel betekend. Aan 
hem hebben we te danken, wat we nu zijn: 
'':anc hij stimuleerde datgene ·waar ''e als 
kmderen mee bezig waren en wat we uit· 
dachten. 
Zelf.was hij altijd beZif!· Op alle mogelijke 
~nieren probeerde hiJ dingen zelf uit te 
vmden en te maken. 
Zo maakte hij zelf een tent om te kunnen 
kamperen, dat was voor ons als zijn kindc· 
ren iets geweldigs. 
Als te~hn!sch. bedrijfsleider heeft hij jaren 
lang zich m dienst gesteld bij Van Heek. 
Zelf enkele jaren zonder werk, nam hij het 
op voor de oudere textielarbeiders, die door 
sluiting van de fabriek in de verdrukking 
waren gekomen. Hij zelf ervaarde dat als 

een ramp, omdat hij samen met zo vele an· 
deren zich helemaal gegeven had voor dit 
bedrijf. 
Velen genoten wanneer hij bij diverse ge
legenheden het woord nam. 
Hij verstond de kunst om te spreken in het 
openbaar en wist anderen daarbij te helpen. 
Wc mogen zeggen dat vader en opa zijn le
ven goed besteed heeft in echte dienstbaar· 
heid. Hij maakte van het leven, wat er van 
te maken was en liet niets aan het toeval 
over. 
Ook de laatste jaren van zijn leven heeft hij 
echt genoten. Samen met Marie kwamen ze 
eigenlijk tijd te kort. 
Helaas werd vader ziek: zo ziek dat hij niet 
meer kon praten. Dat was voor hem en voor 
ons heel erg. 

Moge God nu tot ~cm zeggen: Uitstekend, 
goede en trouwe dienaar, over \\einig waart 
~ trouw, over veel zal ik u aanstellen. 
1..Ja binnen in de vreugde van uw Heer. 

Voor de vele blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa 
zeggen wij U hartelijk dank. 

A.M. Smit · Barkel 
Kinderen en kleinkinderen. 


