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echtgenoot van HENDRIKA HERMINA ELSHOFF 
19 maart 190 I, op het feest van Sint Jozef, die hij 
bijzonder vereerde, werd hij te Weerselo geboren. 
Getroffen door een nood lottig verkeersongeval, gaf 
hij zijn leven teug aan Zijn Schepper, ruim een week 
daarna, gesterkt door het sacrament der zieken, op 
6 juli 1968. Woensdag 10 juli 1968 herdachten we 
hem in de viering van de H. Eucharistie in de Ra
faë lkerk, waarna we hem ten grave gedragen hebben 
op het r. k. kerkhof te Hengelo, op de ve rjaardag 

van zijn huwelijk. 

Als we het leven van deze goede vader overdenken , 
willen we dit doen met de woorden van de Schrift: 
"Doe over hem genadig lichten , Uw liefelijk gelaat, 
o Heer. Hoe groot is het goed, dat Gij, o Heer, 
hebt weggelegd voor hem, die acht sloeg op Uw 
stem" . (ps. 31 ). 
We verliezen in ham een echte 9oede vader. die 
maar één zorg had, t ijn vrouw en zijn kinderen. Zo 
moeten we ook zijn zorg zien voor zijn zaak en toen 
hij zeker wist, dat a lles goed venorgd was, toen kon 
hij er zich bij neerleggen , om zich met zijn vrouw 
terug te trekken . In zijn nieuwe woning was hij geluk
kig , al heeft het hem moeite gekost, om zich aan 
te passen. Toen alles in vrede geregeld wa s, ge
beurde helaas dit. 
We kennen Gods wegen niet. We zijn maar kleine 
mensen. 
Maar iijn vrouw en kinderen en zijn dierbaren, tullen 
zich vader blijven herinneren als een toegewijd 
mens, die hield van gezelligheid en die altijd ruste
loos bezig was met zijn gezin en zijn werk. Hij wist 
gemakkelijk contact te leggen met mensen en ook in 
zijn nieuwe omgevin9 kenden velen hem. 
Hij had zorg voor iedereen en daarom zal hij nu een 
zorgende God vinden , die hem in grote Vaderliefde 
za l opnemen in Zijn Huis. 
Beste vrouw en kinderen, weest dankbaa r voor deze 
vader, die God u gaf en zet met dezelfde ijver zijn 
werk voort in liefde voor moeder en e lkaar. 
Moge de H. Jozef mijn vrouw en kinderen met hun 
g ezinnen beschermen. 

Hij ruste in vrede. 


