
Eens komt het weerzien 
in een grenzeloze lief de. 



t 
In dankbare herinnering aan 

MARIA ANNA CHRISTINA EILERS 

weduwe van 

JOHAN GERHARDUS LAMBERTUS 
BARTELINK 

Zij werd geboren op 8 januari 1899 te Losser. Na een 
.welbesteed leven is zij op 1 augustus 1989 overleden te 
Oldenzaal. Biddend hebben wij afscheid van haar 
genomen in de Mariakerk te Oldenzaal en haar daarna 
ter ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

Het leven dat zij Qeleefd heeft, was rijk aan zorgzaam
heid, opgewektheid, geloof en liefde. Wij zijn dankbaar 
dat wij haar als moeder en oma in ons midden mochten 
hebben. Zij heeft ons altijd met veel zorg en liefde 
opgevoed en omringd. Tot op het laatst was zij 
geïnteresseerd in en bezorgd voor ons wel en wee. 
Samen met vader en opa heeft zij zodoende voor een 
hechte gezinsband gezorgd. 
Zij was een opgewekte vrouw die ons, maar ook 
anderen, op een spitse, maar altijd humorvolle wijze, 
raad kon geven. Deze blijmoedigheid kombineerde zij 
met een haast artistieke aanleg om een en ander in dicht
en muziekvorm te verpakken. 

In de omgang met mensen was zij een flexibele en 
tolerante vrouw die voor veel openstond en met de tijd 
meeleefde. 
Trots als zij was, hechtte zij aan een goede verzorging 
van haar uiterlijk. Zij mocht dan ook gezien worden. Ook 
stelde zij zelfstandigheid op prijs. Wat zij zelf kon, deed 
zij zelf. Zij was niet graag op de hulp van anderen aan
gewezen. 
Verdriet is haar niet bespaard gebleven. Vooral het 
dodelijk ongeval van haar man en onze vader en opa 
heeft diepe sporen bij haar achtergelaten. Zij kon zijn 
verlies maar moeilijk va/Werken. Maar het tekent haar 
enorme veerkracht dat zij niet bij de pakken neer is gaan 
zitten. Door zich aktief in te zetten voor de bejaarden
bond en door -van tijd tot tijd- reisjes te ondernemen, 
slaagde zij er in om haar leven weer zinvol in te richten. 
Een belangrijke plaats in haar leven werd ingenomen 
door het geloof. Zij liet zich daarin leiden door een grote 
verering voor Maria. In dat diepe geloof heeft zij de kracht 
gevonden om in haar leven vreugde en verdriet te 
dragen. De laatste maanden begon de ouderdom steeds 
duidelijker bij haar zijn tol te eisen. In haar groeide het 
verlangen om in Gods vaderhuis herenigd te worden met 
haar man. In vrede met zichzelf en met God, is zij rustig 
gestorven. Hel was goed zo. Zij heeft nu welverdiende 
rust gevonden. 
Lieve moeder en oma, u was een toonbeeld van 
blijmoedige zorg en liefde voor ons. Moge uw goede 
voorbeeld en uw diepe geloof ons altijd bijblijven en ons 
tot navolging inspireren. Bedankt voor alles. Rust in 
vrede. 

Voor IN/ blijken van medeleven en belangstelling bij het overlijden 
van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


