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Dankbaar willen we blijven denken aan 

Gerardus Johannes Bertelink 
echtgenoot van 

Maria Bernarde Lotgerink Bruinenberg 

Hij Is geboren te Saasveld op 2 mei 191 1. 
Gesterkt door de Sacramenten der Zieken heeft 
hij op 31 december 1981 zijn leven aan de Heer 
teruggegeven. Biddend hebben we afscheid van 
hem genomen op 5 januari 1982 In de H. Hart-

kerk en zijn l ichaam te ruste gelegd op het 
r . k. kerkhof te Hengelo Ov. 

Vader was een eenvoudige, goede en lieve man 
Met grote toewijding en een sterk plichtsbesef 
vervulde hij zijn taak in zijn gezin en In het 
bedrijf waar hiJ werkte, tot hiJ 8 jaar geleden 
door ziekte uit het werk gehaald werd. HIJ was 
een man van weinig woorden, die zich niet op 
de voorgrond drong, maar wat hij zei was diep 
doordacht. Juist daarom werd zijn inbreng zeer 
gewaardeerd door vele anderen. binnen de vak
bond, in de ondernemingsraad en In kerkelijke 
groeperingen.· In zijn vrije tijd was hiJ vaak 
aktief op kerkelijk gebied: in de liturgische 
werkgroep, het bezorgen van parochieblaadjes 
en het bezoeken van zieke en bejaarde mensen. 
Zo heeft hiJ zich verdienstelijk gemaakt voor 
velen, daarbij voortdurend gestimuleerd door 

zijn vrouw, met wie hij 29 jaar lang I iel en 
leed heeft mogen delen. Zijn taak is nu vol
bracht. Hij was rijp geworden voor God, die 
hem tot Zich geroepen heeft. 

Wij, vooral zijn vrouw en kinderen, zullen hem 
missen. Maar zoals zijn levenservaring en wijs
held ons geholpen hebben steeds de goede kan
ten van het leven In onszelf en anderen te zien 
en te waarderen, zo hopen we in zijn geest met 
vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan, be
droefd, maar tegelijk dankbaar voor zijn liefde 
en zorg. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze l ieve echtgenoot, vader en opa, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

M. B. Bertelink-Lotgerlnk Bruinenberg 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo Ov, januari 1982 
Riouwstraat 10 


