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Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES MARINUS 

BARTELINK 

echtgenoo t van 

MARIA GEERTRUIDA OUDE HAMPSINK 

Vader werd geboren te Hengelo (0) , op 
1 mei 1915. Na t huis op liefdevo lle w ijze 
verzorgd te zijn door ziJn vrouw is h ij op 
20 augustus 1980 in z ijn woning te Olden
zaal overleden. Zij n lichaam is op 25 au9.us
tus d.a.v. in het crematorium "Twente 'te 
Usselo gecremeerd. 

1915 1980 

Vanuit Gods hand tot in Gods Hand. 

Tussen deze twee momenten lag vaders le
ven. Maar hoe schokkend is het voor ons als 
er beschikt wordt over 't leven t egen alle 
verwachtingen in. A ls er genomen wordt 
voordat 't leven helemaal is geleefd. Ju ist nu 
er volop tijd was om te genieten van alles 
wat hem zo dierbaar was, de schoonheid van 
de natuur, z'n tuin en vogels, werd hij 
overvallen door 'n slopende ziekte, die ' tuit· 
erste van hem heeft gevraagd. 

Gelukkig beschikte vader over 'n goed ge
loof, dat hem ongetwijfeld de kracht heeft 
gegeven z'n ziekbed en lijden op bewonder
enswaardige wijze te dragen en te aanvaar
den. 
Bijna 37 jaar leefde hij heel gelukkig met 
zijn vrouw en was voor zijn kinderen een 
fiJne en bezorgde vader en voor z'n kleinkin
deren een onvergetelijke opa. 
Dankbaar zijn wij dat wiJ hem in ons mid
den mochten hebben; 'n altijd zorgzame, 
goede en vredelievende man en vader. 
Moge de Heer op wie hij altijd vertrouwde 
hem opnemen in zijn heerlijkheid en hem 
z ijn w elverdiende rust geven. 
Samen gaan w ij door. want wij weten dat hij 
ons alleen maar is voorgegaan. 

Voor uw blijken van belangstelling betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve man, vader en opa, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

M.G. Bartelink • Oude Hampsink 
Kinderen en kleinkinderen. 

Oldenzaal , 25 augustus 1980. 


