
î Dankbare herinnering aan 

Jan Oude Elferink 

sinds 6 september 1958 echtgenoot van 

TRUUS SCHTPIIORST 

IIij werd geboren te Denekamp op 5 oktober 
1923 en overleed onverwacht t.huis aan de 
Veldkampsweg zondagavond 29 mei 1994. 
We hadden hem 1 juni voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucha
ristie en hebben hem daarna begra\en op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

Jan Oude Elferink vroeger en nu, het zijn 
voor hem en ons twee verschillende leefwerel
den geweest. We herinneren hem als een op· 
gewekt en sociaal voelend mens, die nergens 
tegen op zag en van zijn werk een hobby had 
gemaakt. 
De bedrijfssluiting van Jannink in Enschede 
in 1969 en het ongeval hem overkomen bij 
het paashout halen in 1985 hebben een ander 
mens van hem gemaakt. 

"De mens is onrustig en blijft onrustig, tot
dat hij rust vindt in God". Deze bekende en 
troostende woorden van Sint J\ugustinus 
zijn wel zeer toepasselijk op mijn lieve man 
en onze goede vader, die uit liefde voor de zij 
nen zich een berg van zorgen maakte, waar
van hij de top niet kon zien. Nu is God hem 
genadig geweest en heeft hem de top ge
toond in eeuwig glorielicht. Rust is gekomen 
over deze rusteloze mens, licht over hem die 
altijd alles donker zag. Het scheiden valt ons 
hard, maar wij weten ons getroost door het 
geloof. dat hem nu een geluk is geschonken, 
waarvan hem zelfs de voorsmaak op aarde 
onthouden werd. 
Hem in dat geluk eens te mogen weerzien, wil 
voor ons een bron zijn van gelovige be
rusting . 
. ] an. rust, in vrede en blijf daarboven met ons 
in liefde verbonden. 

\'oor uw belangslelling en medeleven danken 
wij (., hartelijk. 

Truus Oude Elferink-Schiphorst 
Gerry en Bonnie 

Wout 
Marianne en Jan 


