
IN ALLE STILTE 
BEN JE HEENGEGAAN, 

MAAR JE BLIJFT 
IN ONS VERDER LEVEN. 
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In liefde en dankbare herinnering aan 

BERNARD FRANCISCUS 
BARTBLINK 

echtgenoot van 

GEERTRUIDA ENGELINA WELBERG 

Hij IS geboren op 31 januari 1918 te Borne en 
pl01seling overleden op 22 februari 1995. 
De uitvaart is geweest op 27 februari in de 
H. Lambertus te Hengelo, waarna de crematie 
heeft plaatsgevonden te Usselo. 

Wij hebben een fijne herinnering aan hem als 
man, vader en opa. En nu opeens, hij is er niet 
meer. Hij werd weliswaar 6 jaar geleden ge
troffen door een hersenbloeding. waardoor hij 
veel van zijn hobby's heeft moeten opgeven, 
maar dit hadden wij toch niet verwacht. 

Ruim 44 jaar heeft hij samen mogen zijn met 
zijn vrouw en vele goede dingen meegemaakt. 
Ook in moeilijke tijden vonden ze een oplos
sing. 

Jarenlang was hij politieagent in Hengelo. Op 
die manier leerde hij veel mensen kennen. Als 
kinderen hebben we dit geweten. Wanneer we 
met hem de stad ingingen, waren we de eerste 

uren nog niet terug. ledereen hield hem aan 
voor een praatje. En dit was de morgen voor 
zijn dood nog het geval, toen hij samen met 
zijn vrouw aan het winkelen was. 

Een groot feest was het voor hem toen, na een 
kleindochter, zijn eerste kleinzoon geboren 
werd. Daarna zouden er nog vele kleinkinde
ren volgen. En die waren alles voor hem. 
Altijd was hij in voor een grapje. Hij nam alle 
tijd voor ze, als ze bij hem kwamen. Een opa 
uit duizenden. En ze zullen nog vele malen 
vragen: "waar is opa nu?" We zullen hem 
vaak tot leven brengen in onze gesprekken. 

Ondanks zijn handicap bleef hij optimistisch 
en vrolijk. Heel dankbaar was hij voor de ver
zorging door zijn vrouw. 

Met wat jij ons hebt meegegeven, zullen wij 
kracht vinden om verder te gaan. 

Dank je lieve man en vader. dank je wel heve 
opa voor je zijn, je humor en zoveel meer. 

Wij danken iedereen voor de belangstelling en 
aanwezigheid. 

Truus Bartelink • Welberg 
Kmderen. klein- en 
achterkleinkinderen 

Hengelo. 27 februari 1995 


