
Î In memoriam. 

Franciscus Gregorius Oude Elferink 
"Teupen Frans" 

weduwnaar van 

Berendina Aleida Francisca Smellink 

eerder gehuwd geweest met 

Susanna Johanna Benneker. 

Hij werd te Denekamp geboren op 8 mei 1903. 
Na een arbeidzaam leven en na de laatste ja
ren liefdevol verzorgd te zijn in het verzorgings
huis Gerardus Majella te Denekamp is hij op 29 
december 1995 gestorven. 
Na een gezongen Requiemmis hebben wij va
der op 3 januari 1996 te ruste gelegd bij zijn echt
genotes. 

Met het overlijden van Teupen Frans is voor ons 
de laatste van een generatie mensen heen ge
gaan waar wij letterlijk alles aan te danken heb
ben. 
Wij zijn dankbaar dat we zo'n vader gehad heb
ben die ons voorleefde in alle moeilijkheden op
timistisch te blijven. Het leven is altijd waard 
geleefd te worden. 

In zijn leven heeft hij het zeker niet gemakkelijk 
gehad al vroeg weduwnaar had hij de zorg voor 
3 kleine kinderen en zijn bakkerij . 
Onvoorstelbaar hoe hij met hard werken en zor
gen het voor elkaar kreeg zijn gezin zo normaal 
mogelijk te laten functioneren. 
Na zijn huwelijk met Berendina Smellink groei
de het gezin uit tot 7 personen en in dat gezin 
was het goed toeven. Optimistisch en humor
istisch zoals hij was bepaalde hij dikwijls de ge
zelligheid in huis. Hij kon niet anders het was 
een echte Vrolijke Frans. En bij dat alles straal
de hij eenvoud en oprechtheid uit. 
In ons dorp was hij een bekende persoonlijkheid 
iedereen was graag in zijn buurt. Beieren maar 
vooral Pasen dat waren zaken waar hij warm 
voor liep. Hij genoot als ze hem toeriepen 
"Teupen Frans kiek es of 'n Poaskestaak'n recht 
steel". 
Voor hem is het nu altijd Pasen want hij is nu 
waar hij de laatste tijd, vooral na de dood van 
moeder stilletjes naar heeft verlangd. 
Vader, Teupen Frans bedankt jij leefde ons voor 
wat echte eenvoud vermag. 

Voor uw komst en medeleven danken wij U 
oprecht. 

de kinderen. 


