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Dit gedachtenisprentje wil een herinnering 
zijn aan 

Drs. Pater Baptista Elshoff 0 . Carm. 
-!9hannes Bernardus Lambertus 

Hij werd geboren te Losser op 21 fe
bruari 1915, geprofest in de Orde van 
Carmel op 9 september 1935 en priester 
gewijd te Merke !beek op 13 juli 1941 . 
Hij overleed , na gesterkt te zijn met het 
sacrament van de zieken op 4 febr. 1980. 
Na de eucharistieviering in de parochie
kerk van Zenderen hebben we zijn 
lichaam te ruste geleg d op het klooster-

kerkhof op 7 februari. 

Van Pater Baptista kunnen we dit zeggen: 
hij was een trouw Carmeliet en zijn leven 
was: bidden en werken . Wat zijn werken 
betreft, heeft zijn gehele leven in het 
teken gestaan van het onderwijs: leraar, 
directeur en conrector. Toen hij voor deze 
taak gesteld werd, zette hij al zijn 
krachten ervoor in en het was niet gering 
wat hij gepresteerd heeft. Velen, docenten 
en leerlingen, zullen hem dankbaar zijn 
voor zijn adviezen en zijn wijze, door
dachte raadgevingen . Hiernaast vond hij 
nog tijd voor studie ; de moderne stro
mingen in de Kerk volgde hij in zijn 
literatuur nauwkeurig, maar ook de geeste · 

lijke rijkdom van het verleden was hem 
dierbaar. Tientallen jaren lang heeft hij 
in verschi llende zusterskloosters confe
renties gegeven; telkens werd er weer 
een beroep op hem gedaan en altijd 
stond hij klaar. Ondanks z ijn vele werk 
op de school, vond hij hiervoor de tijd, 
soms tot diep in de nacht Ook hier 
was hij met zijn doordacht oordeel een 
raadsman voor velen 
De medebroeders en zeker niet minder 
zijn famil ie zullen hem missen. Hij was 
prettig in de omgang en gezellig in het 
samenzijn. Zijn vele vrienden zullen hem 
niet gemakkelijk vergeten en vooral voor 
zijn familie is er nu een lege plaats . 
Goed voorbereid en met overgave is 
hij gestorven ; we mogen zeggen : ver lost 
uit het lijden van de moeizame laatste 
w eken. Vol dankbaarheid blijven we 
deze medebroeder, dit familielid, deze 
goede vriend gedenken. 

Voor uw meeleven met de ziekte en het 
overlijden van Pater Elshoff, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Karmelcommuniteit van Zenderen 

Familie Elshoff 


