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Als 

Als ik de dingen niet meer weet. 
als ik de namen soms niet meer ken 

en wat ik weet meteen vergeet 
zodat ik onherkenbaar ben, 

denk dan aan de weg door mij gegaan, 
zo heb ik het niet voor niets gedaan. 

In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Frans Oude Elferink 

sinds 19 augustus 1982 weduwnaar van 

Marietje Welhuis 
Hij werd geboren op 6 december 1927 te 
Denekamp "Berghum" en is overleden op 31 janu
ari 2000 te Enschede. Op 4 februari 2000 werd 
zijn lichaam ten ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
te De Lutte. 

We zijn bedroefd, omdat wij nu al afscheid moeten 
nemen, maar tegelijk troost het ons dat hij verlost 
is van een ziekte die hem geestelijk sloopte en die 
hij niet kon accepteren. 
Pa groeide op in Berghum in een gezin van 7 kin
deren. 
In 1958 trouwde hij met ma en uit hun huwelijk zijn 
3 kinderen geboren. Trots was je op je gezin en 
groot was het verdriet toen ma op 54-jarige leeftijd 

kanker kreeg en overleed. Vaak vroeg jij je af of je 
het allemaal wel goed deed, tot het laatst toe. 
Maar jij hebt gezorgd dat we geworden zijn tot wat 
we nu zijn. 
De tuin was je lust en je leven. Vele uren heb jij 
daarin doorgebracht. Ook had jij veel voor de kin
deren over, een luisterend oor was nooit teveel en 
vaak stond jij ons met raad en daad bij . 
In 1985 heb jij een hartoperatie ondergaan en in 
1987 heb je een nieuwe heup gekregen. Ondanks 
vele tegenslagen zag je overal de zonnige kant van 
in. In 1986 kreeg je leven weer een beetje zin, je 
leerde Marietje Bossink kennen en samen konden 
jullie genieten van de uitjes en lekker eten. Ook kon 
je enorm van je kleinkinderen genieten en paste je 
ook graag op. Een klein beetje trots was je toen Jos 
en Ine een zoon kregen. Een stamhouder. In 1996 
werd je getroffen door een ontsteking in je hoofd. 
Hierdoor was jij jou korte geheugen kwijt. Dit kon je 
nooit accepteren. Dit waren ontzettende moeilijke 
jaren voor jou. 
Lieve Pa, 
Wat voelen we ons overvallen door je toch nog 
onverwachte heengaan. Hoe zwaar valt het te 
beseffen dat je er niet meer zult zijn. Wat hadden 
we je nog graag een aantal jaren in ons midden 
gehad. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
van onze Pa, vriend en Opa zeggen wij u hartelijk 
dank. 

De familie 
De Lutte, februari 2000. 


