


Dit is een blijvende herinnering aan 
GERRIT BARTELINK 

weduwnaar van 
TONNY OL THUIS 

Hij werd geboren te Beekurn op 14 maart 
1916 en overleed te Hengelo Ov. op 24 mei 
1994 in het ziekenhuis. 

Gerrit, je hield zielsveel van Tonny. Zelfs na 
haar overlijden voelde je haar de hele dag 
om je heen. Samen hebbenjullie lief en leed 
gedeeld. Jullie hebben veel gezondheids
problemen gehad. De ziekenhuisbezoeken 
deed je altijd met zijn tweeën. Je hield veel 
van je familie, vooral van je neven en nich
ten, dat waren ook jouw kinderen. Met 
enkelen van hen had je een zeer speciale 
band. 
Veel heb je gedaan voor de medemens, 
vooral in het Zonnebloemwerk en de 
bejaardensoos. 
Je was een natuurliefhebber in hart en 
nieren. Dit uitte je in je grote interesse voor 
de homeopathie Hier kon je uren over 
praten . Ook in de paranormale wereld was 
je enorm geïnteresseerd. Tot je ziek werd 

ging je iedere week naar de Horizon. Dat 
was je lust en je leven. Daar heb je veel 
goede vrienden gemaakt. 
Bij alle ziekte en pijn had Je veel steun aan 
je geloof. Jij beleefde het geloof op een veel 
intensere manier als menigeen. Daar las je 
veel over en dacht je ook veel over na. 
Door je grote doorzettingsvermogen en je 
wilskracht ben je bijna tot het einde thuis 
gebleven. Helaas moesten we je de laatste 
dagen in het ziekenhuis laten opnemen. 
Gelukkig is je een lange lijdensweg be
spaard gebleven. 
Nu jij en Tonny er niet meerzijn is er een heel 
deel uit ons leven weggevallen. We zullen je 
missen. 

Gerrit, bedankt voor alles wat je voor ons 
betekend hebt. 

Hartelijk dank, voor uw meeleven met Gerrit 
en voor uw belangstelling aan u allen die ons 
tot steun bent geweest in deze droevige 
dagen. 

Familie Ezendam, Githuis en Bartelink. 


