


Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDUS CHRISTIAAN BARTELINK 
echtgenoot van 

GEZINA MARIA BOERRIGTER 

Hij werd geboren te Oldenzaal 21 decem
ber 1920. Geheel onverwacht is hij plotse
ling overleden te Oldenzaal op 16 decem
ber 1978, nog voorzien van de H. Ziekenzal
ving. Op 20 december d.a.v. hebben wij 
tijdens de Eucharistieviering in de parochie
kerk van de H Antonius van Padua afscheid 
van hem genomen, waarna de crematie in 
Usselo. 

Wij zijn diep bedroefd en geslagen door 
zijn onverwachte dood. Niemand van ons 
heeft dit kunnen vermoeden. Hij ging die 
middag welgemoed van huis om zich aan 
zijn hobby te wijden. Hij is nooit ziek ge
weest, hij klaagde nooit over iets. Sinds 'n 
paar maanden was hij met vervroegd pen
sioen, maar niet vanwege gezondheidsre
denen. Hij heeft bijna 44 jaar met grote 
inzet en met plezier zijn werk gedaan bij 
Gelderman. Wij vinden het bijzonder jam
mer dat hij maar zo'n korte tijd van zijn 
verdiende rust heeft mogen genieten. Hij 
was juist zo blij , dat hij niet meer gebon
den was door het werk en dat hij nu alle 
tijd had voor ons gezin. 
Vader is voor mij, zijn vrouw, en voor ons 

zijn kinderen en kleinkind. altijd erg goed 
en zorgzaam geweest. Hij hielp ons met 
alles. H[i knutselde graag en heeft met zijn 
technische vaardiqheid in en om huis ve el 
klaar gekregen. Als er problemen waren. 
konden we bij hem terecht. Hij blijft in 
onze herinnering en we zullen hem ·in ons 
gebed dankbaar herdenken. Menselijker
wijze gesproken kunnen wij hem nie1 mis
sen, maar we hopen dat God ons de kracht 
en de moed zal geven om verder te kun
nen in de geest van vader. Hij is voor ons 
een voorbeeld geweest van geloof en ge
bed en van trouw aan de kerk. Evenals hij 
hopen wij daarin de nodige kracht te vin
den. Moge God hem belonen voor alles. wat 
hij voor ons en anderen gedaan heeft. voor 
zijn liefde en goedheid. Moge hij delen in 
de verrijzenis van Christus. Hij ruste in de 
vrede van de Heer. 

Voor uw medeleven vooral bij het overlij 
den van onze lieve en dierbare man. vader 
en opa. zeggen wij U onze oprechte dank. 

De Familie 

OLDENZAAL, december 1978 
Lyceumstraat 49 


