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Een fijne en dankbare herinnenng aan 

Frans Bartelink 

echtgenoot van Miep Hampstnk 

Frans werd op 8 november 1931 m Oldenzaal 
geboren. Na een leven vol ztekte en zorgen ts hiJ 
overleden tn Oldenzaal op 3 september 2001 We 
hadden hadden hem voor het laatst tn ons mtdden 
tijdens de uttvaartvtenng tn de Antontuskerk op 6 
september. waarna we afschetd van hem hebben 
genomen in het crematorium te Usselo. 

Met een hart vol verdnet, maar tegeltlkerttJd dank
baar voor alles wat htJ tn ZtJn leven voor mtJ bete· 
kend heeft, moet ik nu afscheid nemen van miJn 
lieve en onvergetelijke man. 
Frans was een man met een gemakkeliJk karakter. 
Hij kon het met veel mensen goed vinden en stond 
altijd voor anderen klaar. Je deed niet snel tever
geefs een beroep op hem. 
42 jaar geleden trouwde hij met Miep Hampsink. Hij 
werkte als timmerman in de bouw, maar ziekte dwong 
hem ertoe met 46 jaar al te stoppen. 23 jaar lang 
onder doktersbehandeling en mediCIJnen. Al met al 
waren het heel moeilijke tijden. 

Ondanks alles is hij nooit het geloof en het ver· 
trouwen in het leven verloren. Hoewel hij al die 
tegenslagen moeilijk kon verwerken en hoewel hij 
steeds minder kon, wilde hij toch blijven geloven in 
een God die met ons meetrekt door het leven. 
Elke zondagmorgen volgde hij de eucharisltevienng 
op de kerkradio en heel regelmatig ontving hij de 
communie thuis. Dat was voor hem de manrer om 
met de kerk in contact te blijven. Dat was voor hem 
kerk. 
In januari ging zijn gezondhetd achterutt. HtJ werd 
geopereerd en we vreesden voor ztjn leven. Toch 
herstelde hij weer, maar heel langzaam werd htJ 
slechter. Afgelopen zaterdagavond werd hiJ plot· 
seling heel ziek. Doktersbehandeling en Ziekenhuts
opname mochten niet meer baten en tn de vroege 
morgen van 3 september is hiJ overleden. 
We hebben bewondering voor de manter waarop 
hij met zijn ziekte is omgegaan, voor de manter 
waarop hij dit lijden een plek heeft gegeven in ziJn 
leven. Hopelijk vindt htj nu zijn welverdtende rust. 

Frans, bedankt voor alles en rust in vrede! 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de ziekte 
van Frans en na zijn overlijden wil ik u heel hartelijk 
bedanken. Het betekent veel voor mij, te weten 
dat zoveel mensen meeleven. 

Miep Bartelink • Hampstnk 


