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Ter dankbare hertnnerong een 

HERMAN BEATELINK 
echtgenoot van Truus Uitslag 

HU werd op 8 augustus 1914 In Denekamp ge
boren. Na een we lbesteed leven overleed hij 
plotseling te Hengelo ov In de avond van de 
Tweede Pinksterdag, 8 juni 1987 Op 12 JUni was 
In de 0. l. Vrouwekerk zijn uitvaart. waarna hij 

te rusten werd gelegd op het r k kerkhof 
van Hengelo ov 

.. De dood komt als een dief on de nacht' . Zo 
os het ook met Pa gebeurd. Zonder dat we er erg 
on hadden, is hij heel onverwacht weggenomen 
ven Moeder en van ons, zijn kinderen. Hij laat 
een grote leegte na, want we hadden altijd een 
hechte band in ons gezin. Pa zorgde dat biJ ons 
altijd alles goed verliep, went hij was heel stipt 
en punktueel Hij was het meest on zijn element 
als hiJ ziJn gezon om zich heen zeg Meer hoefde 
hiJ niet. 
Pa was een hulpvaardoge mens Als oemand hulp 
nodig had. was hU er altoJd dorekt . Zo'n spontane 
snelle hulp verwachtte hoJ ook van anderen. Hij 
was een men van weinig woorden, maar zijn 
daden spreken van goedheld en liefde. 
Pa was een echte natuurvriend. Hoj hoeld van 
allee wat er leeft en groeot, maar het meest van 
de dieren. Wat had hij een zorg voor ziJn konij
nen, kippen en eendenl Vogels, vooral de dui
ven, waren z!)n vrienden. En hiJ zou graag een 
paard hebben gehad. Bloemen en planten stekte 
en verzorgde hoj met veel loefde. HiJ was geboeid 
door het wonder van het noeuwe leven dat onder 
zoJn handen ontsproot. 

Pa was een gelovige mens. Vanuit een doepe 
overtuiging leefde hij op zijn eigen manier in alle 
eenvoud voor God 
Hij is gestorven zoals hoJ graag wilde: plotseling 
en zonder een leng ziekbed. Zojn wens Is ver· 
vuld. Moge hij nu boJ God, die hiJ zo trouw heeft 
gcdoend, voor altijd In vrede zijn. 
Herman, bedankt voor alles. Pa, we vergeten je 
nooit! 

Uw meeleven na het onverwachte heengaan van 
mijn oeve men en onze onvergetelijke vader Is 
voor ons een grote steun en troost geweest. We 
danken u daarvoor van harte. 

Hengelo, juno 1987. 

G. J. M. Bertelink-Uitslag 
lne • Cor 
los· Erna 


