


Een dankbare herinnering aan 

HENDRIKA JOHANNA MARIA 
OUDE ELFERINK 
echtgenote van 

Johan Hendrikus Wilhelmus Teussink 

Moeder van Annie 
Schoonmoeder van Hennie 

Oma van Marieke en Jeroen. 
De dierbare overledene werd geboren te 
Oldenzaal op 13 februari 1909 en is 
daar overleden, na gesterkt te zijn door 
het Sacrament der Ziekenzalving, op 29 
mei 1982. Na de uitvaartdienst in de 
Emmauskerk hebben we haar begeleid 

naar het Crematorium te Usselo op 
2 juni 1982. 

Door het Sacrament van de doop op de 
weg geplaatst van de navolging van de 
Heer Jezus Christus is zij Hem gevolgd 
in dat wat zijn tijdgenoten en ons het 
meest heeft getroffen: Zijn goedheid voor 
iedereen die Hij op zijn levensweg ont
moette. God wil zich laten vinden in het 
hier en nu , in deze levensomstandigheden. 
Zo deed de dierbare overledene. 
Zij verzorgde haar vader gedurende twin
tig jaar. Zij was een uitstekende echt
genote die haar man terzijde stond in 
zi jn zware en verantwoordelijk werk. Ze 
was een lieve moeder voor Annie en Hen
nie en een onvergetelijke oma voor Ma
rieke en Jeroen. 
We schrijven het zo gemakkelijk neer, 

maar wanneer we ons afvragen waar zij 
de kracht vandaan haalde, dan moeten 
we het antwoord zoeken in haar groot 
geloof en leven van gebed. Vooral de 
bezoeken aan het Mariaoord van Keve
laer waren voor haar een bron van kracht. 
Ondanks haar kwalen bewaarde ze de zin 
voor humor. Beledigingen vergat ze zo 
vlug mogelijk. Ze bleef altijd eenvoudig 
en nederig . Haar gezegde was : Als je 
's morgens boven op de berg staat kun 
je 's avonds al weer beneden zijn. 
Ze stierf op de vigiliedag van Pinksteren 
bijgestaan door haar naaste familieleden. 
Dat de Geest van sterkte en troost nu 
haar familieleden moge vergezellen op 
hun verdere levenswegen en dat zij in
spiratie vinden in dit voorbeeldige leven 
van Christelijk geloof en liefde. 
"Zo waar als de Heer is verrezen, wie 
woont in de liefde zal leven". 

Voor de vele blijken van medeleven na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
onvergetelijke moeder en lieve oma, zeg
gen wij u hartelijk dank. 

FAMILIE TEUSSINK 
Oldenzaal, juni 1982. 


