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weduwe van 
GERRIT JAN BERTELINK. 

Zij is geboren op 31 maart 1886 te 
Weerselo. Gesterkt door de Sacra

menten der zieken is zij vol overgave 
te Enschede gestorven, 19 okt. 1984. 

In een gezongen Uitvaart in de Maria-
kerk te Enschede hebben wij op 

24 oktober d.a.v. biddend afscheid van 
haar genomen en haar lichaam op de 
Westerbegraafplaats te ruste gelegd. 

Het valt ons moeilijk om afscheid te 
nemen van onze lieve mamma en oma. 

Tot in haar laatste levensuur was zij 
zo vanzelfsprekend en uitd rukkel ijk bij 
ons. Nooit hebben wij haar anders ge
kend dan als een levenslustige vrouw. 
alt ijd vol zorg en liefde voor haar kin
deren. kleinkinderen en achterklein
kinderen. 

Zij was vastberaden in wat zij wilde 
maar tegelijk beschikte zij over een 
groot gevoel voor humor. die helemaal 
paste b ij haar Twentse aard. 

Vooral ook door de goede zorgen 
van Tiny kon zij tot op hoge ouderdom 
thuis bl ijven wonen. Dat gaf haar een 
grote voldoening. 

Toen zij eenmaal in haar laatste 
levensdagen wist, dat God haar uit dit 
leven zou oproepen. heeft zij dit van
uit haar degelijk en eenvoudig geloof 
aanvaard. Zij bereidde zich er bewust 
op voor. Na 't ontvangen van de laat
ste sacramenten. nam zij op 'n indruk
wekkende wijze afscheid, vergezeld 
soms van 'n laatste goede raad. 

Wij zullen haar heel erg missen. 
Maar tegelijk voelen wij ons diep be
voorrecht en kunnen met overtuiging 
bidden: .. GOD. dank U voor haar lange 
leven bij ons. Neem haar op bij Maria 
en al Uw uitverkorenen in de Hemel. 
Help ons voort te leven in haar geest : 
liefdevol en trouw aan onze levens
taak." 

Voor uw belangstell ing en medeleven 
bij het afscheid van onze l ieve mamma 
en oma. wil len wij U hartelijk danken. 

familie Bertelink. 




