


1/('( diepste t·erdriet U'Ordt 
:::o tliktl'ijls t·erzu·egen. 
l ;>or het diepste geluk 

scbit•len woorden tekort. 
lf ij :ijn met ons diepste 

t·erla 11,~e11 t•erlegen. 
lflw r bet liefste be:::it 

slechts berinnering U'Ordt. 

Een lijnt• c:n dankbare herinnering aan 

~laud Dartelink 

:'\laud wtnl op 2H november 19-8 gehoren. ~a 
een intcn,itf, m.tar veel te kort ltwn. tn na een 
moedig gedragen ziek-te is ze op 2 juli 2000 
mtrkden. 
\\e haddtn haar 'oor het laat~t in ons mid<.lt:n 
tijden~ een \ienng ter afs<:heid in dt· .\ntonius
kerk op 6 juli 2000, waarna we haar ter ntstc 
hebben gc:legd op de begraafplaats in Oldenzaal. 

:'\1aud wao, iemand met een heel sociale in-.tel· 
ling. Ze voeltk m<.'l anderen mee. en probeerde 
het anderen altiJd naar de zin te maken Ze had 
\CCI uienden en vriendinnen en ze , ·oml het 
heerlijk om feest te vieren en gek te doen. 

Zt· was c:en lnenslustig type. ln de goede tin 
\-:tn htt woord probt'ttde ze er uit te halen w-Jt 
er in lat. Ze hield \-;m het leven en het l<:ven 

leek van haar te houden . liet is dan ook tragisch 
dat juist zij nu zo 'rocg \-:ID d;tt leven afscheid 
moest nemen. 

21 maanden geleden kreeg ze te horen dat ze 
emstig ziek was. Hoewel de vooruitzichten niet 
altijd even positief waren , keek :'\laud toch 
vooruit <:n haar wil om te leven maakte veel 
indruk op mensen die om haar heen stonden. 

Ond;mks de aandacht en de goede verzorging 
van heel veel mensen moeMen we toch afscheid 
van haar nemen. Wc mogen er op vcrtrouwen 
dat .\1aud nu ergcn-. ~~ gekomen waar ze nooit 
meer ziek kan wonlen. '"~lar te geen pijn meer 
hoeft te lijden Wat ons reM zijn herinneringen 
;tan hoe ze was. verhalen w·aarin ze ,·oor ons 
blijft doorle,·en. .\laar wc gelm·en daarin de 
kracht te vinden om het Ie' en aan te kunnen. 

.llaud, bet ga je goed 
lTe zullen je heel e1x missen! 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Maud, hoe dan 
ook, willen wc· u ht•c:l hartelijk bedanken. Het 
betekent veel vcx>r on~ te weten, dat velen 
\1aud een w-arm hart toedm~en. 

Henk en Gerry Bartdink 
jorrit en Oehby 
na~ en K;ithe 
Oma Battelink-Kaptein 


