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TONNY BARTELINK - OLTHUIS 
echtgenote van 

GERRIT BARTELINK 

Zij werd geboren te Hengelo Ov. op 23 november 1922 
en overleed te Hengelo op 9 april 1991 . Op 12 april werd 
ze na de uitvaart in de O.L. Vrouwekerk te rusten gelegd 
op het r.k. kerkhof te Hengelo Ov. 

T onny was een heel lieve, hartelijke en zorgzame vrouw. 
Ze hield met heel haar hart van Gerrit haar man. Ze was 
dankbaar voor alle liefde die ze van hem ontving vanaf 
de eerste dag dat ze elkaar kenden tot het laatste 
moment van haar leven. Bijna 34 jaar lang deelden ze 
samen alle lief en leed. Maar ze hield ook veel van haar 
familie. Ze hield veel van kinderen, vooral van haar 
neven en nichten. Dat waren ook hààr kinderen. 
Ze heeft ook veel liefde gegeven aan een grote kring van 
mensen in de buurt, in het Zonnebloemwerk en de 
gehandicaptensoos. Hoewel ze zelf niet gemakkelijk 
naar anderen ging, vond ze het altijd erg fijn om mensen 
gastvrij te ontvangen in haar huis. En als ze op bezoek 
ging bracht ze altijd iets mee. 
Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de bloemen 
was ze lief. Als mensen haar bloemen bewonderden was 

steevast haar gezegde: "Met bloemen moet je praten", 
Ze had een zeer sterke wil om te leven. Dat gaf haar een 
geweldig doorzettingsvermogen bij alle ziekten en 
tegenslagen die ze in haar leven heeft gekend. Ze hield 
altijd moed, bleef zich altijd smaakvol kleden en bleef 
bezig met haar grote hobby handwerken. 

Bij alle ziekten en pijn had ze veel steun aan haar geloof, 
vooral aan het vertrouwen in Maria. Zoals in alles was ze 
ook in haar geloof heel eerlijk en oprecht. In dat geloof is 
ze ook moedig haar einde tegemoet gegaan. Ze vond het 
moeilijk, Gerrit achter te moeten laten en afscheid te 
moeten nemen van het leven, waar ze zo intens aan 
gehecht was. 

Heel ons leven bestond uit het woord "samen doen". Je 
wilde niet graag naar het ziekenhuis en daarom lieve 
Tonny, waren we tot de laatste zucht "Samen·. Met de 
bede "Moeder Maria, help me toch" ben je vredig en 
rustig ingeslapen. 
Tonny, bedankt voor al je liefde, zorg en goedheid. 

Gerrit. 

Tante T onny, je bent altijd als een moeder voor ons 
geweest. Je deelde ons lief en leed. In onze moeilijke 
tijden zul je voor ons een voorbeeld van moed en vooral 
optimisme blijven. We zullen je missen. 

Hartelijk dank voor de belangstelling aan allen die ons tot 
steun zijn geweest in deze droevige dagen. 

G.J. Bartelink. 


