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Dankbare h~rinnering aan 

Herman Br~rt('lin k 
echtgenoor van 

ALl KIENHORST 
Hij werd geboren te Losser op 17 november 
1934 en overleed na het ootvoogen van her Sa
crament der zieken op 1 januan J 91\6. Na de 
Requiemmis hebben wij ziJn lichaam 4 januari 
d.o.v. te rusten gelegd op het kerkhof van de 
Sr. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Een lieve man, vol zorg en belangstelling voor 
het leven van Clementine. Karel. Diana en Her
man is pappa na 'n ernstige ziekte van ons heen
gegaan. Te vroeg heeft de dood een eind gemaakt 
aan een gelukkig huwelijk. Pappa en mamma 
hebben samen lief en leed met elkaar gedeeld . 
We zagen hen ahiJd bij elkaar, pappa kon niet 
zonder mamma. Samen begonnen ZIJ m februar1 
1961 een horecabedriJf in Lemmer. In 1967 
h~rden zij naar hun geliefd Twente terug en 
werd hotel .Dolce" hun leef- en werkmilieu. 
Iu ziJn kontakt met mensen was pappa soms 
wel eens wat eigen7.innig, maar altijd recht
vaardig. Hij kwam voor zijn mening uir, ook 
als d~ze soms niet begrepen werd. 
Herman Barrelink was bemind in de dorpsge
meenschap. Waar hij helpen kon stond hij 
klaar. Zo was hij bestuurslid van DOS '19, 

Stichting Culturele Manifestaties Denekamp. 
Stichting .Scbaopscheern· en lid van de Kar
navalvereniging .De Köttelpeern•. Ook in zijn 
ziekte wilde hiJ zijn medepatiënten nabij ZiJn 
en probe~rde hun lijden te verlichten . 
Nu is er een c.>ind gekomen aan dit welbesteed 
leven. Tot de laatste dag heeft hij gevochten 
voor het leven. Hij wilde zo graag bij ons 
bhjven. Toch kon hij gelovig afscheid van ons 
nemen. We mogen vertrouwen dat God hem 
een nieuw en c.>euwig leven geschonkc.>n zal 
hebben. Dat bidden wij hem van harte roe. 
Rust in vrede en blijf met ons verbonden 
door de liefde. de liefde die nooit kan sterven. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens de 

ziekte en na her overlijden van mijn beminde 

echtgenoot, onze zorgzame vader 

HERMAN BARTELINK 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

FAMILIE BARTELINK

KIENHORST 

J. Benneker - koster - Denekamp 


