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Dankbare herinnering aan 

Gerard Oude Elferink 

Gerard werd geboren te Denekamp op 28 juli 
1926. 
Overleden in het ZTO Gerardus Majella te 
Denekamp op 4 oktober 2002. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van 
Denekamp, hebben we zijn lichaam te ruste 
gelegd op het parochiekerkhof aldaar op 8 okto
ber 2002. 

Gerard overleed geheel onverwacht in het ver
zorgingshuis waar hij ru im 25 jaar heeft 
gewoond. Hij is geboren in Berghum waar hij 
een zorgeloze jeugd had. Dat veranderde toen 
hij op 18 jarige leeftijd een zware hersenopera
tie moest ondergaan. 
De gevolgen hiervan hebben op zijn verdere 
leven invloed gehad. 
Tot zijn 50ste leefde hij samen met zijn ouders, 
broer Henk en het gezin van zijn zus Marietje en 
zwager Herman. Hij hielp waar hij kon en was 
een prettige huisgenoot. 
Na het overlijden van Marietje was opname in 
het verzorgingshuis noodzakelijk maar hij bleef 
zijn hele leven Berghum als zijn thuisbasis zien. 

In het verzorgingshuis voelde hij zich thuis. Hij 
wist zich hier verdienstelijk te maken als hulp 
van medewerkers en medebewoners. 
Hij deed klusjes en haalde boodschappen. Als 
lid van de Cliëntenraad kwam hij op voor de 
belangen van medebewoners. 
Gerard had veel hobby's: hij fietste veel, ging 
zondags naar een wedstrijd van DOS 19, hield 
van muziek en ging elk jaar met een reisgezel
schap op vakantie. 
Hij ging met de tijd mee, dat uitte zich onder 
anderen door het volgen van een computercur
sus en zijn interesse voor internet. 
We hebben hem ervaren en gekend als een 
rustig en tevreden mens. 
Door zijn overlijden zullen wij, zijn familieleden, 
zijn huisgenoten, personeel en zijn vele vrien
den hem missen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van onze broer, zwager en oom zeg
gen wij u oprechte dank. 

Familie Oude Elferink 
Familie Kokkeler 

Denekamp, oktober 2002. 


