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In alle stilte 

ben je van ons heengegaan. 

maar Je blijft 

in ons verder leven. 
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Dankbare herinnering aan 

GES INA JOHANNA BARTELINK-LETIEBOER 
Sinds 15 juli 1966 weduwe van 

Gerardus Johannes Bartelink 

Zij werd geboren in Tubbergen op 18 mei 1910 en is heel 
rustig overleden in het verpleeghuis Kedingherland te Goor 
op 3 november 1999. Ze bereikte de gezegende leeftijd van 
89 jaar. Na de gezongen Requiemmis in haar parochiekerk 
te Zenderen hebben we haar bij haar man te rusten gelegd 

op het parochiekerkhof aldaar. 

Een hartelijke, vriendelijke, blijmoedige, ijverige en 
zorgzame oma en moeder is van ons heengegaan. Zij hield 
van ·de mensen, van de natuur, van dieren en planten. De 
hele schepping van God was haar dierbaar. Uiteraard 
kregen haar man, haar kinderen en kleinkinderen in haar 
liefde een heel bijzondere plaats. 
Toen ze haar man leerde kennen en hem volgde naar zijn 
woonplaats Zenderen veranderde er heel veel in haar 
leven. Het lawaaierige leven in de textielfabriek ruilde ze in 
voor de weldadige rust van het platteland. Heel tevreden 
heeft ze daar met haar man en mooi gezin gesticht. Het was 
hard werken, 'maar dat deed ze graag. 
De kruizen die ze te dragen kreeg waren voor deze 
zachtmoedige vrouw voor onze begrippen eigenlijk te 
zwaar. Zo verloor ze haar man heel plotseling in 1966 en 
stond er in eens helemaal alleen voor. Met haar vertrouwen 
in de Heer en met haar sterke wil en doorzettingsvermogen 

heeft ze het geklaard. De kinderen werden groot en haar 
liefde werd verbreed naar de kleinkinderen, waar ze dol op 
was en die dol waren op haar. 
Het zwaarste kruis dat ze Ie dragen heeft gekregen was toen 
op de mooie trouwdag van Janny en Theo haar zoon 
Bernard verongelukte. Dat kruis heeft ze haar hele verdere 
leven mee moeten dragen. 
Maar de bijzonder goede verhouding met haar zoon Johan 
hielp haar in het leven steeds weer de mooie kanten te 
ontdekken. 
Ze wist door het lijden heen altijd de vreugdevolle dingen 
van het leven te zien. 
Zo hebben we haar leren kennen en waarderen als een 
bijzonder hartelijke vrouw, die zonder klagen haar leven 
accepteerde zoals het kwam en er steeds iets moois van wist 
te maken. 
Uiteindelijk was haar leven hier op aarde op. Voor haar 
kwam de tijd om de overstap te wagen van dit leven naar 
dat andere leven. In alle rust heeft ze die overstap kunnen 
maken , mede dank zij de goede zorgen van het verplegend 
personeel in Bornerbroek en later Goor. Ze was er klaar 
voor om te gaan naar dat nieuwe leven, dat, dat wij niet 
kennen, maar waarvan we geloven dat het goed is voor 
allen die van hun leven op aarde een goed leven hebben 
weten Ie maken. 
Moge zij dan ook voor altijd gelukkig zijn bij haar Vader in 
de hemel. 

Voor uw meeleven met het overlijden van onze lieve 
moeder en oma zeggen we U heel hartelijk dank. 

Familie Bartelink 


