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JOHAN BARTELINK 

weduwnaar van 
Mien Geerdink 

Hij werd geboren op 6juni 1917 te Losser en overleed 
op 25 oktober 2005 te Beekbergen. Na een plechtige 

gezongen Uitvaartmis op 29 oktober hebben 
wij hem te ruste gelegd bij onze moeder en oma 

op het R. -K. Kerkhof te Almelo. 

Onze vader en (over)grootvader is geboren op 6 juni 1917 te 
Losser, als 2• kind in een gezin met 9 kinderen. Op jonge 
leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar een kleine boerderij 
in de Lutte. Vlak voor de 2• wereldoorlog heeft hij Mien 
Geerdink leren kennen en op 18 april 1944 zijn zij getrouwd 
en gingen op kamers in Oldenzaal wonen. Tijdens het laatste 
jaar van de 2' wereldoorlog werd hij te werk gesteld in 
Duitsland. Na korte tijd is hij in Gronau ontsnapt en op 
klompen bij Overdinkel de grens over gestoken en naar huis 11 

gevlucht. Hierna is hij tot de bevrijding ondergedoken . De 
eerste zoon Ton meldde zich op 31 januari 1945, daarna 
kwam Harry op 20 mei 1946 en René op 3 november 1948. In 
1949 is hij gaan werken bij Pailhe in Almelo. Dit bracht ook 
een verhuizing met zich mee naar de Weggelerstraat. 
Hier heeft hij met zijn zoons vele avonden gebeden opdat het 
4• kind eindelijk een dochtertje mocht zijn, maar het werd op 

26 december 1951 toch weer een zoon: Marcel. Begin jaren 
60 vond wederom een verhuizing plaats, nu naar de 
Deldensestraat 226 in Almelo. Hier heeft hij met zijn 
echtgenote en 4 zoons gelukkige tijden gekend. In het begin 
van de negentiger jaren echter werd moeder/oma 
hulpbehoevend en had zij steeds meer verzorging nodig. Hij 
heeft haar in die periode altijd met veel liefde en toewijding 
verzorgd, totdat dit eind 1993 te zwaar werd en zij in een 
verpleegtehuis werd opgenomen. Daar is zij na 6 weken op 
20 januari 1994 overleden. 
Alle 4 zoons zijn getrouwd en hebben de ontbrekende 
vrouwelijke tak van de familie aangevuld met 4 schoon
dochters. Er zijn inmiddels 12 kleinkinderen en 4 achterklein
kinderen. Daarmee is zijn hartenwens in vervulling gegaan. 
Dat de nieuwe generatie ook nog uit 4 meisjes bestaat, vond 
hij helemaal geweldig. Hij kon hier zeker van genieten en 
bleef steeds geïnteresseerd in zijn klein- en achterklein
kinderen. Ook het jaarlijkse familieweekend met alle kinderen 
en kleinkinderen bezorgde hem veel plezier. 

Vanaf 2004 is zijn gezondheid achteruit gegaan, zodat hij het 
huis waar hij trots op was moest verlaten. De laatste periode 
van zijn leven is hij liefdevol verzorgd op de afdeling "de 
Hilde" in het zorgcentrum de "De Vier Dorpen" te 
Beekbergen. 

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij u graag 
oprecht bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen. 


