
Dankbare herinnering aan 

î Jan Oude Elferink 

weduwnaar van 

LINY BELD 

Hij werd gebontn te Denekamp op 8 september 
1930. 
Z9 December 1959 trouwde hij in de parochiekerk 
van Lattrop met Lony Beid. Uit hun liefde werden 
Herbert en Jan geboren. Wat was hij gelukkig met 
z11n beide kleinkinderen Naomi en Joey en hoe graag 
had h11 het eerste kleinkind van Herbert en Adèle wil · 
len verwelkomen. 
Naast vreugde heeft Jan veel verdriet gekend. De 
ongeneesh1ke en slopende ziekte van ziJn vrouw l i· 
nv. die 2S november 1984 overleed. Na haar overlij· 
den ~ft hij zich met nog meer kracht ingezet voor 
zijn gezin. Ondanks zijn dagtaak bij het Waterschap 
was het eten alujd op tqd klaar en de huishouding al · 
tijd netje$ aan de kant . 
Ook brandde de kachel altijd lekker als "zijn JOll· 
gens" van school of werk kwamen. Z•J zullen dat 
nooit vergeten . 
Toen Herbert en Jan na hun huwelijk het ouderlijk 
huis verlaten hadden ontmoette Jan Suze Velthuis. 
Een nieuwe periode brak voor beiden aan. Ook haar 
kinderen Ellen, Renate en Corinne met hun gezonnen 
waren gelukkig met deze nieuwe relatie . In een goe· 
de harmonie ging het leven verder. Om samen hier
van te genieten stopte Jan met zijn werk door van 
de VUT ·regeling gebruik te maken Hij kon zich nu 

volledig bezig houden met z11n hobby's. zoals de 
tuin, onderhoud van • t Goor en niet te vergeten z11n 
geliefde ~sbaan en samen met Suze wandelen, liet· 
sen eo uitgaan 
Ook nadat h' m oktober 1991 voor de eerste keer 
werd geopereerd aan kanker, bleef hij hiermee door
gaan. T oeo hij eind vong iaar te horen kreeg dat de 
kwaadaardige ziekte ook zijn lever had aangetast, 
wist h11 uit eigen ervaring met Liny, wat hem te 
wachten stond Machteloos moesten wij allen. ook 
zijn moeder. toezien . 
Het zware kruis, dat hem op de schouders was ge
legd. heelt hij tot het bottere einde gedragen. Met de 
liturgie van Goede Vrijdag mogen wij hem deze 
woorden 1n de mond leggen '. 

" M11n ogen z11n gevestigd 
op God of Hij mij redt. 
M11n hart. "-z"' onrustig. 
heb 1/c op Hem gezet 
Kan ik de nacht verduren 
waann Gij ll/lfrtl z~t? 
Gij wit tn11n gangen $l1Jrtm, 
m 't durster van de tl/(J". 

30 Maart 1994 over•eed hij thuis in vrede en overga
ve . Paaszaterdag. 2 epnl 1994, hebben wij hem na 
de viering van de Eucharistie te rusten gelegd op het 
kerkhof van de St. N1colaasparoch1e te Denekamp. 
Moge het Licht van Pasen nu voor hem stralen. In 
dat geloof, willen w11, doe hem zo nabiJ waren, verder 
gaan en we kunnen dat omdat Jan ons zoveel goede 
hermnermgen nalaat. 
Jan, zalig PaM!n en rust zacht . 

Voor uw belangstelling en medeleven 1n deze moe1-
h1ke dagen z~n W•J U erg dankbaar. 


