
Ter gedachtenis aan 

HERMANUS ANTONIUS BARTELINK 

echtgenoot van 
Hendrika Maria Josephina Klieverik 

Hij werd geboren te Losser op 25 juli 1928. 
Hij overleed te Oldenzaal op 26 september 
1975. Zijn lichaam legden wij te ruste op 
het kerkhof te Oldenzaal op 30 sept. 1975. 

Hij was een fijne mens om mee te leven , 
rustig en kalm van aard , zorgzaam, be
scheiden , toegeeflijk , altijd denkend aan 
zijn gezin . Hij hield van de natuur, van de 
tuin en de bloemen, en besteedde er graag 
zijn zorgen aan. Zijn werk op kantoor nam 
hij heel serieus ; wat hij deed was zonder 
meer goed. 
Toen zijn gezondheid en zijn leven be
dreigd werd door de zwakte van zijn hart, 
bleek hij ook een geweldig moedig mens 
te zijn. Hij was bereid drie zware operaties 
te ondergaan ; en hij deed dit zonder ooit 
te klagen . Hij wilde zo graag in leven 
blijven ; om zichzelf en om zijn gezin. Hij 
heeft de angst gekend dat hij het niet zou 
overleven , maar slaagde er toch · in die 
angst weer te boven te komen. Ik ben er 
nog , kon hij dan schertsend zeggen . Hij 
was een man van echt en diep geloof. 
Hij vertrouwde op de waarde van het ge
bed . Vlak voor zijn laatste operatie gaf hij 
de wens te kennen dat men voor hem zou 
bidden in Smakt, de bedevaartplaats van 
Sint Josef. Het Nieuwe Testament had hij 
altijd naast zijn bed liggen en hij nam het 

dikwijls ter hand. Hij was niet iemand die 
zich gemakkelijk uitte over zichzelf - ik 
moet het toch zelf verwerken , zei hij wel 
eens - maar hij dacht wel diep r.a. Daarom 
was hij niet onvoorbereid toen zijn leven 
toch plotseling een einde nam. 
Zij die het meest van hem hielden , houden 
hem met diepe smart en tegelijk mE1t grote 
dankbaarheid in hun gedachten. Wij allen 
vertrouwen dat aan hem het woord uit de 
psalm in vervulling is gegaan : Op U, Heer, 
heb ik vertrouwd , ik zal in eeuwigheid niet 
teleurgesteld worden . 

Voor uw deelneming , ondervonden bij het 
overlijden van mijn man en onze vader, 
danken wij U oprecht. 

Mevr. Bartelink - Klieverik 
en kinderen 

Oldenzaal , september 1975. 


