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Heel verdrietig, maar met dierbare 

herinneringen gedenken wij 

Antonius Gerhardus Bartels 
echtgenoot van 

Johanna Geertruida Maria Gieslink 

Antoon werd geboren op 2 december 1941 in 
Gammelke. Geheel onverwacht hebben wij op 
20 maart 2004 afscheid van hem moeten nemen. 
Na een gezongen uitvaartviering op 25 maart in 
de parochiekerk van de H. Pleehelmus te 
Deurningen hebben we zijn lichaam te ruste 
gelegd op het parochiêle kerkhof. 

Antoon groeide op in Gammelke. Een groot deel 
van zijn jeugd heeft hij daar doorgebracht. Deze 
buurtschap had een warme plaats in zijn hart. 
Een fietstocht die niet door Gammelke leidde was 
haast ondenkbaar. 
In 1953 werd er een nieuwe boerderij gebouwd 
aan de Reininksweg. Het werk op de boerderij , 
eerst samen met zijn vader en later met zoon 
Hans, was zijn lust en zijn leven. Echter door de 
verspreide ligging van de gronden, was het niet 
altijd een gemakkelijke opgave. Regelmatig was 
hij daarnaast ook nog aan het werk bij de 
werktuigenvereniging in Deurningen. 

Pa was een man die vele jaren met ma, lief 
maar ook leed heeft gedeeld. Voor ons als zijn 
kinderen, maar ook voor ma, was hij een zorg
zame man en vader die altijd klaarstond. 
Nog maar kort geleden hebben we met z'n allen 
het 34-jarig huwelijksfeest gevierd; een dag die 
nu een bijzondere betekenis in ons leven heeft 
gekregen. 
Wat was hij trots op zijn twee kleinkinderen, Mike 
en Lieke. Daar genoot hij intens van en tussen 
het werk door ging hij vaak even een kijkje nemen 
in de keuken, als ma moest oppassen. Dat dit 
prille geluk maar kortstondig was, kon niemand 
inschatten. 
Het plotselinge, geheel onverwachte overlijden 
van pa, nog maar 62 jaar, werd op veel plaatsen 
met verbijstering ontvangen. Een leven zonder 
hem is bijna niet voor te stellen. 

"Groot is de leegte die hij achterlaat. 
mooi zijn de herinneringen die blijven" 

In de geest van het leven van pa willen we zeggen; 
Pa, doezend moal dank veur alles wai oons hebt 
metgomm'n. 

Voor uw blijken van medeleven na het zo plot
selinge overlijden van Antoon, mijn lieve man en 
onze lieve, zorgzame vader en opa, zeggen wij 
u onze welgemeende dank. 

Annie Bartels 
Kinderen en kleinkinderen 


