


Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES OUDE ELFERINK 

Hij werd geboren te Denekamp, 19 juni l 942 
en is in de vrede van Christus overleden te 
Oldeniaal 11 juni 1975. Vanuit de Sr. N1co
laaskerk hebben we zijn lichaam 1e rusten 
gelegd op het r.k . kerkhof te Denekamp, 

)4 )Uni 1975 

Onvergetelijk co eenvoudig. revrcdcn en zon
der zorgen, onschuldig en blij. dankbaar voor 
t'lke artcot•e en be w11s van vriendschap. ~o 
was onie H>rry 
Hoeveel wrg"n en opoffering h11 ons ook hedt 
gekost, voor ons met name voor zijn zo ge
liefde oudn~. was hij altijd de lieve got"de 
zoon, zodat we hem voortaan "rg n1llen mi~
sen. Hij hield van mensen om zich heen co 
van de kl"1ne genoegens van het leven. Zijn 
werk deed hij graag. maar het liefst was h11 
thuis in zijn vertrouwde omgcvine, waar die
nende liefde alles te betekenen had 
Het valt ons zwaar zo plotsd111g afscheid te 
moeten nemen van Harry, Op weg naar huts . 
terug van zijn werk, werd ook h11. samen mee 
zijn vrienden overvallen door dat vrf'seli1kc 
ongeluk. De krachcen van z11n lichaam gingen 
verloren en de dood greep om zklo heen. Al 
is dit verdriet om 1ijn onverwachce heengaan 
nog zo groot, WiJ z11n ook dankbaar <lat 1111 1n 

ons midden was, omdat h11 een onmisban• 
plaats in ons leven heeft ingenomen 

We weken kracht in ons geloof dat God de 
Heer van leven en dood hem opneem! In Zijn 
Huis, dat God hem leven schenkr dar geen 
dood meer kt>nt. 
Lieve vader en moeder. ik heb alles aan u te 
danken en daarom zullen we elkaar nooit ver
geten. Onze liefde bh1f1 door de dood heen 
voor altijd bestaan. Onze srcun en hulp aan 
elkaar, ons bidden en zorgen met elkaar zal 
nooit verloren gaan. 
Mijn broer en zus en hun gtzin met de kin
deren blijf ik dankbaar dat u zo goed voor 
mij was. Mijn familie, vrienden en kennissu 
ik hoop dat u mij niet verg~et. U allen vraag 
ik, denk aan m11 in uw gebt'd en herinnering. 

De liefde sterft nooit. Harry, rust in vrede 
bij God in de hemel. 

.Zalig die in de Heer scerven . 

Zij rusten uit van hun mocilen·. 

Voor Uw deelneming ondervonden na 't over· 

lijden van onze onverge1eli1kc zoon. broer, zwa

ger en oom, Harry Oude Elferink. be1ulgcn 

wij U onze harl<'lijke donk. 

FAMILIE OUDE ELPERINK 

DENEKAMP, juni 1975 
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J. Benneker, Koster, Denekamp 


