


In onze herinnering en ons gebed blijven 
wij dankbaar gedenken 

li:'\Y OUDE ELFERINK-BELD 

Zij werd geboren te tartrop op 20 juni 1935. 
29 December 1959 trouwde ze daar in de 
parochiekerk met 

JAN OUDE F.l FFRINK. 
Uit hun lrefde werd en Herbert en jan ge
boren. Na een slopende en ongeneseliJke 
ziekte overleed zij. moeyPstreden. tijdig 
voorzien van het sacramt-nt der zieken. op 
het feest v<m Christus Koning. 25 novem
ber 1984. 
Na de Eucharistieviering ten afscheid op 
28 november d.o.v. hebben we haar lichaam 
te rusten geleyd op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Een kwaadaardige ziekte die haar leven 
binnendrong heeft dit leven, dat haar zo 
dierbaar was. geveld. Liny was zo graag 
blijven leven om als echtgenote en moeder 
haar gezin met liefde en zorg te blijven 
omringen. 
Wij, die achterblijven voelen ons zo mach
teloos. alleen haar en ons geloof in de le
vende God wil ons de kracht geven om 
in haar voetspoor verder te gaan. 

Het geloof. dat zij in liefde met ons ver
bonden blijft moge ons daarbij helpen . 
jan. dank voor alles wat we in ons bijna 
25-jarig huwelijksleven met en aan elkaar 
mochten beleven. jouw liefde\OI nabrj zijn 
in mijn ziekte heeft lëJten zien hoe we in 
de loop der Jaren naar elkaar roegegroeid 
zijn. Herberr en Jan met Adele en Anja. 
help vader in de tijd die komen qa<tt. 
Moeder. in de hemel wil ik God wagen om 
kracht en bijstand. nu mijn heengaan u zo 
zwaar treft. 

laat ons bidden: Goede God. wij dan~ en 
U voor al het goede dat wij door liny 
mochten ontvangen. Wil haar diep gelovig 
leven in ons midden belonen met een le
ven vol vreugde zonder einde bij U die 
met uw Zoon Jezus Christus en met de H. 
Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Maria. Moeder van Altijddurende B[istand, 
bid voor ons. 


