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Dankbaar gedenken WIJ 

Alberta Maria Gerarda Josepha Bartelink 

echtgenote van 
Henricus lgnatius Bonifacius Grote Beverborg 

Zij werd in Oldenzaal geboren op 5 januari 1932. 
Gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken is 
zij op 24 JUni 1992 eveneens in Oldenzaal overle
den. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in 
de St. Anton1uskerk op 26 jun1 en haar daarna te 
rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

In Betsie Grote Beverborg is een liefdevolle en 
zorgzame vrouw van ons heengegaan. Zij was de 
grote stuwende kracht in haar gezm. In haar leven 
heeft ze een groot gevoel ontwikkeld voor harmo
nie. Ze probeerde altijd allen bij elkaar te houden. 
Ze had veel te geven en was vol zorg 'JO()( iedereen. 
Bets1e was 'JO()(al ook een bliJmoedige persoonlijk
heid. Niets was haar teveel. Ze wist van haar huis 
een thu1s te maken, waar gezelligheld en sfeer de 
boventoon voerden. De kleine dingen van het leven 
konden haar zo goed doen. Allerlei uitstapjes orga
niseerde ze en ze bezat de kunst om van een kleine 
gebeurtenis een groot feest te maken. Ze wilde 
voor haar man en kinderen niet alleen de moeder 
zijn, maar ook de vriendin, waar )e tegenaan kunt 
leunen en alles aan kwijt kunt. Ze was een rustpunt 
in hun leven, opdat het iedereen goed zou gaan. 

Uit zorg voor hen die haar zo dierbaar waren. h1eld 
ze soms dingen voor hen verborgen. 

Toen 16 jaar geleden een ernstige ziekte zich open
baarde, ging Betsie niet bij de pakken neerzitten, 
maar vocht met alle kracht die in haar was terug. 
Ondanks alle angst en onzekerheid, wist ze toch 
lotgenoten, die haar om hulp vroegen, te onder
steunen en bemoedigen. Ze heeft velen kunnen 
helpen en inspireren met haar vechtlust. Alhoewel 
ze tijdens haar ziekte steeds bleef geven wat ze 
kon, heeft ze uite1ndell1k ook moeten leren accep
teren dat anderen ook d1ngen voor haar wilden en 
konden doen. 
Toen uiteindelijk de strijd te ongelijk werd. heeft 
Betsie op haar zo geheel eigen wijze haar afscheid 
voorbereid. Wat nog gezegd moest worden is ge
zegd. 
Wij mogen haar nu gedenken in dezelfde liefde en 
dankbaarheid waarmee ZIJ ons altijd omnngd heeft. 

Heer, Moge ZIJ nu zijn 1n Uw eeuwig licht. 
waar geen angst en geen pijn meer is 
en geef ons allen d1e haar zo zullen missen 
ook een beetje van dat Licht. 

Voor uw meeleven tiJdens haar ziekte en voor uw 
aanwezigheid bij haar afscheid danken wij U harte
liJk. 

Fam. Grote Beverborg 


