
In dankbare herinneringen denken wij terug aan 

GERHARDUS BERTELINK 
sedert 23 juli 1974 weduwnaar van 

Johanna Geziena Hottenhuis 

Hij werd geboren te Saasveld op 8 okt. 1889. 
Na de ontmoeting met de Heer in het Sacra
ment der zieken daags voor zijn overlijden, ging 
hij in alle rust en vrede 23 november 1984 van 
ons naar zijn Schepper en Heer. Op 28 novem
ber d.o.v. hebben wij hem na de gezongen 
Requiemmis in de kerk van de H. Pleehelmus 
te Saasveld te ruste gelegd bij moeders graf 
op het kerkhof aldaar, in afwachting van de glo
rievolle verrijzenis. 

Onze levensloop besluit {gewoonlijk) met 
zeventig jaar, voor hen die sterk zijn met tachtig 
jaar, wat daar boven gaat is bijna zorg en last, 
maar deze overledene 95 jaar, heeft niemand 
tot zorg en last geweest, want tot de laatste 
dag van zijn leven was hij nog behoorlijk helder 
van geest en verstand. 
Vader heeft in zijn leven hard gewerkt en ge
zorgd voor de zijnen die hem waren toever
trouwd, maar dit leven van hem is niet altijd 
over rozen gegaan, allereerst werd hun een 
zoontje van bijna 2 jaar ontnomen en in de 
laatste 16 jaar 3 zonen. 10 jaar geleden werd 

ook zijn vrouw door de Heer van leven en dood 
opgeroepen. Maar hij leefde uit een groot ge
loof en Godsvertrouwen, daaruit putte hij de 
kracht en moed om het hoofd te buigen zeg
gende: Heer niet onze wil, maar Uw wil ge
schiede. 
Vader ontbrak nooit in de zondagsvieringen, tot 
zelfs nog de laatste zaterdagavond voor zijn 
sterven. 
Zeer tevreden en dankbaar was hij voor de 
goede zorgen en liefde die hij ontving thuis en 
van zijn overige kinderen. De natuur. de boer
derij en de dieren waar hij veel van hield, volg
de hij tot het laatste ogenblik en kon er uren 
over praten. Nu is hij heengegaan er blijft een 
leegte achter in huis. Maar dierbare kinderen, 
lieve klein- en achterkleinkinderen, volgt het 
voorbeeld wat moeder en ik u hebben nagela
ten in geloof. zorg en onderlinge liefde, die er 
bij ons altijd was en weest een steun voor el 
kaar en ga altijd in die geest verder. Vanuit de 
hemel zal ik met moeder en onze dierbaren 
jullie volgen, tot wij eens weer samen zijn. 
Moge zij nu leven bij God in eeuwige vrede en 
vreugde. 

Onze Vader- Wees Gegroet 

De kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkin
deren, danken u voor uw belangstelling, be
toond tijdens het overlijden en de begrafenis 
van onze dierbare vader, behuwd vader en opa. 


