
HRAKKENS 1:. N 

Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Ter herinnering aan 

HENDRIK BARTELINK 

weduwnaar van Anna Maria Wagelaar. 

Hij werd geboren te Hengelo 14 mei 1913. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken 
overleed hij teWeersloop 6 november 1991. 
Hij werd begraven op 11 november op het 

parochièle kerkhof te Deurningen. 

SteNen doe je niet Ineens, 
maar af en toe een beetje. 

En alle beetjes die je stierf-
't is vreemd- maar die vergeet je. 
het Is je dikwijls zelfs ontgaan; 

je z~: Ik ben wat moe; 
maar op n keer dan ben je aan 

je laatste beetje toe ....... 

Aan dit laatste beetje was Hendrik ook 
gekomen nadat hij bijna twee jaar lang door 
älle goede zorg in het Verzorgingshuis St. 
Jozef te Weerselo weer wat mocht opleven. 
HIJ voelde er zich thuis en gelukkig, ondanks 
zijn steeds groter wordende hulpbehoe
vendheid. In zijn leven heeft hij aan den lijve 
ervaren dat sterven niet alleen voor één mo
ment is, maar dat alle ziekte, ongeluk en 

onvrede telkens iets van het mensenleven 
wegnemen. 
Hendik heeft er vrede mee gehad, ook al 
omdat hij zelf een tevreden mens was die 
geen hoge eisen aan het leven stelde; hij 
leefde heel eenvoudig In een leven van hard 
werken en sober bestaan. Misschien juist 
dáárom was hij een groot liefhebber van de 
natuuri voor hem als het ware een boek dat 

l·e nooit uit krijgt en altijd weer opnieuw wilt 
azen. Daar vond hij veel ontspanning en 
geluk, In het bijzonder nadat zijn vrouw ge
storven was en het leeg en stil werd om hem 
heen. Het verblijf in hetVerzorgingshuis was 
uiteindelijk een zegen voor hem na zov.ele 
jaren die allesbehafve gemakkelijk voor hem 
waren. 
Wij die hem kennen en liefhadden: Wij gun
nen Hendrik van harte de eeuwige Vrede toe 
in Gods Huis; daar ziJn heel andere leefre
gels, omdat wij het bestaan mogen delen met 
ons aller God, die één en al lretde Is. In de 
mate waarop wij op aarde voor Hem open
staan, zal Hij in zijn Hemel ons eeuwig ge
lukkig doen zijn. 

Heer, 
geef Hendrik de eeuwige rust in uw Vrede. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Uit aller naam: D. Wendels. 


