
In dankbare herinnering aan 

Gradus Hermannus Elferink 
(Gerard) 

Echtgeroot van J.M.G. Hobbel111k 

Pa werd geboren op 31 juli 1922 111 losser. 
Na gesterkt te Z>JII door het H. Sacrament der Zieken ts 
hot gestOtVen op 30 JUli 2004. Na de Euchanst.evoenng 
op 3 augustus 2004 hebben we hem ter ruste gelegd 

op het A.K. kerkhof te losser. 

Pa, 
De laatste week heb ik veel nagedacht over jou. Hoe je 
alt•Jd was en wat je overal van vond. Je was voor altojd 
recht door zee. Je had een hekel aan oneerlijkheld en 
was daar heet duodei•Jk over. 
We hebben ook veel van jOU geteerd ,gewone dongen d•e 
vOlgens JOU •edereen moest kunnen, zoals een foetsband 
plakken, koeoen melken, een kip slachten, met de zeis 
maa.en, en vrooten vangen. Je verbaasde 1e erover dat 
noet oedereen dat kon. "Kan nog gen band plakk'n kunt 
nog gun vroot vangen" was dan z.JII reactie. 
Ook z•tn aandacht voor onze opvoed•ng was duidelijK 
aanwez•g. Als het onweerde dan zei hij altojd tegen ma, 
doe dat verschnkkehtk vond: "Stol 'Annie' nog bang maken. 
Dat >S gewoon onweer·. Een vaak gemaakte opmerkong 
van hem was dan ook: "Konderen worden n>et bang 
geboren ze worden bang gemaakt". 
Hel werk b•J de K.l. met zojn collega's was hem alles. In 
het begon stond h•J bekend als de 'motorbol', scheurend 
van boer naar boer om de koeoen te insem•neren. later 
werd de motor ingeruild voor een van Z>Jn vele auto's. 's 
Morgens vroeg reed h•J naar de K.!. stal m Flenngen om 
daar de dag met Z>Jn collega's te begonnen. 
Toen hoj gestopt v.as met werken h·eld hij zich volop 
bezog met Z•JII grote hobby: Z>Jn koeoen. Meerdere keren 

per dag liep hij door de wei om Z>tn vee en weiland te 
inspecteren. Ook was hij vaak in lonneker op de boerde
liJ van zijn dochter en biJ de 'Kolker' om met het vee 
bezog te ZlJn. Dat was Z>JII liJst en Z•J(lleven. 
Z•1n klelllklllderen betekenden VHI voor hem h~ leerde ze 
graag van afierle. dngen d•e Ik ook van hem leetde, zoals 
W\XtJe stoken en klimmen on bomen. hakken met de b~l 
en het nut van een zakmes. En als ze shepen boj opa en 
oma dan zij h~ a.1o]d: "Welterusten. kop on 't kussen, kop 
in arm, sloap warm•. 
Een andere grote hobby van hem was de moestuin. 
Aardappelen, sla en bonen waren favonet. Wij wisten aan 
tafel precoes welke oogst goed gelukt was. "Nem nog 
wat, anders geet 't kapot". 
Oe zondagmorgen bestond voor hem urt: om negen uur 
naar de kerk, dan met ma koftoe dronken en daarna kaar· 
ten on café lemmink. Dot was Z>Jn uotje oedere week, ver
halen vertellen en noeuws horen. 
Toen vorig j3a( het ber>eht kwam dat hij kanker had was 
dat een grote klap voor hem, maar hoj zei: "Ik heb geen 
keus, doe maar wat JUihe denken dat goed voor m~ IS". 
Toen hij afgelopen week zondag tojdens het bezoekuur 
een hersenbloedong kreeg was het einde nabij. Hij heeft 
noet geleden en toen donderdagavond dochter A•a kwam 
vond hij het goed. Hoj was klaa( en sloep vred.g on. 

Gerard, Pa, Opa, bedankt voor alles, 1e wijze lessen. 
bezorgdheid en alles wat te ons geleerd hebt. Pa, je hebt 
het goed gedaan, rust zacht. 

We bedanken iedereen doe met ons meeleefde en diege· 
ne die Pa mede hebben verzorgd. 

Mevr. Effennk·Hobbelmk 
Roa & Bennie 
lne& Peter 
Paul & Carola 
Oe kle•nklnderen 


