


En toch telkens weer 
zullen wij je tegenkomen. 
Zeg nooit het is voorbij, 

slechts je lichaam is ons ontnomen. 
Niet wie je was en ook niet wat je zei. 

In liefdevolle herinnering aan 

Maria Hendrika Anna Elfrink 
Marietje 

echtgenote van Johan Olthof 

Geboren 11 juli 1944 te Losser 
Overleden 17 april 2004 te Enschede 

Na de Uitvaartviering op 22 april in de O.L.V. 
van de Allerh. Rozenkranskerk te Glanerbrug, 

hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Onverwacht kwam een einde aan het leven van 
Marietje. Geen afscheid, zo uit het leven weg
gegleden. Een lieve hartelijke, sterke vrouw en 
moeder is er niet meer. Met haar man Johan 
had zij een goed en harmonieus huwelijk van 
ruim 35 jaar. Lief en leed hebben zij gedeeld en 
het was een goed leven. Opgewekt als zij was, 
vroeg zij weinig voor zichzelf, maar gaf heel 
veel aan die ander. Marietje was een zorgzame 
vrouw en moeder, wijs, zacht en had veel 
begrip voor haar dochters, zij hield van hen. 

Zij moesten hun eigen tijd indelen en vrij zijn 
hun eigen leven te leiden. Haar nuchtere kijk op 
het leven was typerend voor haar, niet zeuren 
maar doorgaan was haar motto. Belangrijk en 
zeker een hoogtepunt in haar leven was, een 
keer per week samen met Johan, Manon en 
Joreen en de jongens gezellig samen eten, 
daar genoot ze iedere keer weer van. Haar 
gezin, dat was het belangrijkste voor haar, daar 
leefde ze voor en dat was haar eerste zorg. 
Er waren veel dingen in haar leven waar 
zij intens van kon genieten. Wandelen in de 
vrije natuur, bloemen en planten verzorgen, 
gezelligheid in en buitenshuis, gezellig een 
bloemetje brengen bij deze of gene en hier en 
daar een boodschapje doen voor de buur
vrouw. Marietje was een open en sociaal mens, 
voor familie en vrienden, men kon altijd een 
beroep op haar doen. De groep ziekenbezoek
ster van de kerk hadden dan ook een goede, 
lieve kracht aan haar. Ook het schoonhouden 
van onze kerk was een taak die zij al jaren 
vervulde. 
Wij zullen Marietje missen en niet vergeten. 

Lieve Marietje, lieve mam, we houden van je. 

Hartelijk dank voor al Uw belangstelling en 
medeleven. 

Johan Olthof 
Manon en Patrick 
Joreen en Danny 


