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Gedenk m uw gebuden 

HERMANNUS BARTELINK 

H•J werd geboren op 28 februari 1916 te Stad
Delden en de Heer riep hem, gesterkt door het 
H. Sacrament der zieken, terug op 31 )anuan 
1961 te Hengelo (0). HIJ werd begraven op 4 
februan dav op het r k kerkhof te Hengelo. 

weer zijn lochaam wacht op ZIJn verroJzenis 
on Chnstus 

In de prefatoe van de H Moe der overledenen 
bodden Wij: het leven wordt noot opgeheven 
maar veranderd. Dit houdt In dat ellen die in 
Chrislus ge loven wel zullen sterven. maar niet 
voor eeuwig Hun aards leven houdt op te ce
steen, meer het ander leven, het leven on Chns
tus gaat door en zal ZIJn voltooolng vinden on 
de vernJzen•s Zo heeft Chro&tus het ons im
mers gezegd Wie n MoJ gelooft. zal noet ster
ven tn eeuweqheid' 

Aan deze woorden willen WIJ denken nu wiJ 
afscheid moeten nemen van Herman Even als 
ledere mens had hiJ nog graag een tojdlang 
willen leven en was zun ziek-zijn voor hem een 
kruos waaronder hiJ heeft geleden 

HoJ maakte graag een praatje en toonde dan 
een grote belangstellong els het gong over ge
loof en polotoek. Daarover had hiJ een eogen 

menong. HIJ was noo•t l astig of vervelend of 
veeleosend en werkte graag mee on de tuon . H•J 
was een trouwe kerkganger, ook door de week. 
tot hoj noet meer kon 

Woj willen voor hem tot God bidden, dat H•J 
hem ontvangt met de woorden kom binnen gij 
goede en getrouwe dlenaarl 

Gedenken wij hem on onze gebeden: dat de 
Heer hem de rust en de vrede moge geven, doe 
HIJ all€en maar aan ons mensen kan geven. 
Heer, geef hem de eeuwoge nust - en het 
eeuwog licht verlochte l>em, dat hiJ n :ste In 
vrede. Amen 

Voor uw blojk ven medeleven. na het overliJden 
van onze loeve broer , zwager en oom, zeggen 
WIJ U onze hartelijke denk 

Hengeoo (0). febnuaro 1961 
Vockersweg 8 
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