
Ter dankbare herinnering aan 

Gerardus Bernardus Oude Elferink 
echtgenoot van 

Johanna Bloemen 
HU werci geboren te Denekamp 16september18?7 
en is aldaar in de vrede van Christus overleden 
20 februari 1976. HU werd begraven op het r.k. 
kerkhof te Denekamp 24 februari 1?76. 

Na een welbesteed leven voelde hij zijn einde 
naderen met een gelovig vertrouwen en een rust 
die een kostbaar geschenk zijn aan hen die God 
liefhebben. 
Hij was een man die zich in dienst stelde van 
1ijn gezin en zijn werk. Hij leefde in vriendschap 
met God en de mensen. Zijn eenvoud en diep 
christelijk geloof zijn de onderpanden die hij na-
1?.at aan zijn dierbMen. 
Met dankbaarheid denken we terug aan deze 
goede mens. die we zolanq in on' midden moch
ten hebben. Ook hij heeft in zijn leven tegen
sla~1en qekend, maar hij heeft ze verwerkt In alle 
rust en bescheidenheid die hem eigen waren. 
Zijn taak van zorg en liefde voor de zijnen is 
volbracht. Ondank' de droefheid van dit verlies 
zijn we dankbaar voor zijn leven, voor zijn voor
beeld en zijn goedheid voor ons allen. 
Hij heeft zich altijd gericht op de wil van God, 
de Heer van leven en dood. 
Hij is in geloof aan Godsbarmhartigheld en liefde 
overgegaan naar het eeuwige leven. .Goede en 
getrouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van 
de Heer· moge God ook tot hem zeggen. 
Mijn dierbare vrouw. ik dank je bijzonder voor 
alle liefde en zorg voor mu. Ik dank ook mijn 
kinderen met allen die mij lief waren, de klein
kinderen, familie en kennissen, voor alle goed
heid en vriendschap. Het moge u allen goedgaan. 
Ik ben van u heengegaan, maar bewaart mij in 
uw herinnering en gebed, 
Heer, geef hem de eeuwige rust . 

Voor Uw belangstelling en meeleven, ondervon
den tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze 
beminde echtgenoot, vader, behuwdvader en 
opa, betuigen wij u onze hartelijk dank 

FAMILIE OUDE ELFERINK 

FAMILIE KOKKELER 

DENEKAMP, februari 1976 
Stroorhuizerweg 21 
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