


In vrome nagedachtenis aan 

JOHANNES LAMBERTliS BARTELINK 
weduwnaar van 

Elisabeth Maria Röring 

H1j werd geboren te Oldenzaal 12 moart !895. 
Voor7i<.' ll v:.n het sacram<'nt dH zieken o v<.>r -
1<-cd hij in her r.k. zkkrnhuis IC Old•• n7.aal 
J O julr 197ó. Z11n lrchaam hebben WIJ 3 aug-. 
:>1 a.v . te ruste gelegd in het parochred kerk
hof re Denekamp, waar het de VerriJzeni s wacht. 

. Mogen Gods engelen u begeleiden naar het 
paradiJS: mogen b ij uw aankomst daar de manc
Iareu u opnemen en brengen naar de heilige 
stad van het hemels Jeruzalem en moogt ge 
daar de eeuwige rust genieten i 11 vrede·. 

Zo hebbeo wij in gelovig gebed over
wogen, toen wij onze gelie/de vader bege
leidden bij ZiJn laatste gang na:~r de kerk, roen 
wij ;~an deze zijde van het gr••f afscheid van 
hem moesten nemen en hij verdween <reiner 
de horbwn van mensel1jk bestaan. 

Zo'n afscheid brengt droefheid, wiJ zijn ons 
bewusr van her gemis en van de legt· plek 
in de familiekring. Toch voelen wij ons ook 
getroost. door de herinnering aan een zorg
zame en liefhebbende vader, die wij God-zij
dank lang bij oos mochten hebbeo: en wij 
weten vanuit ons geloof óók dat zijn aardst> 
leven nu wel voorbij is. maar dat hij aan de 
overziJde vao het graf verder leeft, geborgen 

in ons aller V.,dt>rhuis. Daar zullt>n wij rens 
weer samen ZIJn, daar is geen et>nzaamh<'id. 
geen piJn of zorg, man. volmaakt leven en dat 
in eeuwigheid bij God. 

Mijne geliefden, ik ga jull ie verlaten nu. Ik 
wil jullie hartelijk bed.tnken voor alle zorg eo 
wederli,fJe die ik v;•n jullit> tt>rug tnocht ont
vangt>n. Moge Gnd het ju ll ir vergoeden. Van
uit de t-lemel bliJf ik, samen met moeder. jullr<' 
volgen en daar wachten wij tot we et'nS weer 
samen zijn , vaartwel dan. en tot wedt>rziens. 
\\ij. dit> hem kenden en liefhaddt>n, bidden 
rot God: Geef hem de eeuwige rusr in vrede. 

Amen 

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens de 

ziekte en na het overlijden van onze beminde

vader, behuwd vader en opa. betuigen wij U 

onze hartelijke dank. 

Denekamp. augustus 1976 
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