
Ter gedachtenis aan 

Maria Johanna Geertruida 
Elferink 

weduwe van 
Johannes Poorthuis. 

Z ij is 23 november 1902 te Overdinkei 
geboren. Onverwacht, maar goed voor
bereid, overleed ziJ 7 december 1983 
te Losser. Wij legden haar 10 december 
d.a.v. bij haar man te ruste op het r.k. 
kerkhof te Overdinkel. 

Haar lang leven kan men het beste ka
rakteriseren als een leven dat lag tus
sen lachen en huilen, tussen vreugde 
en verdriet. Overwegend echter was 
haar blij en opgeruimd karakter. 
ledereen kende haar omdat zij zo goed 
toneel speelde en omdat zij geestig en 
gevat was in haar conversatie. Zij was 
heel graag tussen de mensen en dan 
nog het liefst op een feest. Zij genoot 
daarvan en de anderen van haar. 
In moeilijke en sombere ogenblikken 
vond zij altijd een lichtpuntje en iets 
om te kunnen lachen. Want sombere 
momenten heeft zij In haar leven tot 
het laatst ervaren ... het verlies van 
haar man, haar alleen ZiJn met haar 
zieke ogen tot blindwordend toe, het 

zich zelf niet meer kunnende verzorgen 
met als gevolg het opgeven van haar 
vertrouwde huis en het aanvaarden van 
de goede zorgen in het Verpleeghuis, 
het missen van een been en de lasten 
van de ouderdom ... vele mensen zou· 
den er aan ten ondergaan ... maar zij 
lachte door haar tranen heen. 
Een sterke vrouw ..• sterk vanuit haar 
geloof en levensblijheid. 
Een blijde mens is van ons heengegaan. 
Velen hebben haar bijgestaan . . . zij 
zal allen dankbaar ztjn. Velen zullen 
haar danken om de kostbare ogenblik · 
ken van haar blijheid en lachen. 
Moge zij nu rijkelijk delen in de vreug
de van de Heer. 
Dat zij ruste in vrede. 

Voor de blijk van belangstelling en 
medeleven tijdens haar verblijf in ,.01-
denhove" en na het overlijden van onze 
lieve zus, schoonzus en tante, betui· 
gen wij u onze oprechte dank. 

De familie 


