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"De liefde vergaat nimmer meer" (1 Kor. 13:8) 

Dit is een dankbare herinnering aan 

Sinie Bos 

weduwe van 

Johan Elfrink 

Zij werd geboren op 16 juni 1929 te Oldenzaal en 
is overleden op 15 december 2001 te Enschede. 
Wij hebben haar op 20 december bij pa te ruste 
gelegd en dicht b1J haar zoon Hans die zij zo 
miste, op het parochiekerkhof van de H. Gerardus 
Majella te Overdinkel na een plechtige 
Eucharistieviering. 

Ma was de oudste van een gezin van zeven kin
deren. Velen zijn haar voorgegaan. Als kind heeft 
zij al een zusje verloren. 
In 1995 overleed haar man Johan met wie ze 
vele jaren gelukkig getrouwd is gew~est. In 1998 
kwam de grootste klap voor haar toen haar zoon 
Hans verongelukte. Ze zei altijd dat dit het ergste 
was wat haar was overkomen. 
Maar het leven ging door. Voor haar waren haar 
kle inkinderen heel belangrijk en hier wou ze voor 
verder leven en voor zorgen. Een groot deel van 

haar leven zorgde ze voor anderen. Haar schoon
moeder heeft jaren bij het gezin in huis gewoond. 
Tot haar einde werd ze verzorgd door ma. Ook 
haar man, onze pa, is jaren ziek geweest en werd 
door haar verzorgd. Zij was er altijd voor hem. 
Als de oudste van de familie nam zij automatisch 
de zondagmiddag over. Bij Sinie was het altijd 
even b1Jpraten met een kop koffie en een borrel
tje. 
Veel hobby's heeft ze nooit gehad omdat ze altijd 
mee .. heeft gewerkt voor haar gezin . Op latere 
leeft1Jd ging ze met veel plezier naar zwemles, en 
ze was apetrots toen ze haar kleinkinderen haar 
zwemdiploma kon laten zien . 
Ma hield van bloemen en planten en mocht graag 
1n de tuin werken. Vroeger had ze een volkstuintje 
waar ze gezonde groente verbouwde. 
Gezond was ze op het laatst niet meer. Tweemaal 
was er kanker bij haar geconstateerd en twee
maal werd ze bestraald waar ze erg ziek van was. 
Toch leek de kanker onder controle. Ma klaagde 
nooit en hield haar humor. Vandaar dat het 
afscheid voor ons toch vrij onverwacht kwam en 
we niet echt afscheid hebben kunnen nemen. We 
zijn dankbaar äat we tot het einde bij haar hebben 
kunnen zijn en dat heeft ze vast gevoeld. 

Ma en oma, bedankt voor alles. 
We zullen je nooit vergeten. 

Wij danken u voor uw blijken van medeleven na het overlij
den van onze ma en oma. 

Anja - Veronica 
en kinderen 


