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Dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Thijssen-Oude Elferink 

sinds 23 oktober 1981 weduwe van 

Cornelis Hendrikus Thijssen 

Zîj werd geboren te Denekamp op 8 oktober 
1900 en overleed, gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, op 31 juli 1997 in het Woon- en 
Zorgcentrum St. Gerardus Majella in 
Denekamp. We hadden onze lieve moeder, 
groot- en overji1rootmoeder 5 augustus het 
laatst bij ons tijdens de viering van de H. 
Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna wij haar begraven hebben 
bij haar man op het parochieel kerkhof aldaar. 

Als laatste uit een gezin van twaalf kinderen is 
zij van haar generatie van de "Teupens" op 
gezegende leeftijd van 96 jaar in vrede en over
gave overleden. Dit leven is meer dan voltooid. 
Ze was een zorgzame moeder en oma, die in 
eenvoud en tevreden haar levensweg is 
gegaan. Naast de zorg voor haar gezin van drie 
kinderen: Henk, Joke en Ada, heeft ze ook hard 
gewerkt voor het expeditiebedrijf. 

Daarnaast hield ze nog kostgangers om In het 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Sober en 
zuinig heeft zij, zoals zovelen van haar genera
tie, geleefd. 
Na het overlijden van haar man waren haar kin
deren haar steeds nabij en mocht ze ook veel 
steun ontvangen van tante Marie, haar onge
trouwde zus. 
Veel heeft ze geleden aan het over1i/'den van 
haar kleinzoon Cees. Ze praatte er we nig over, 
bewaarde het verdriet voor haarzelf, maar zal in 
gebed dit vaak bij Maria, de moeder van smar
ten, hebben neergelegd. 
Ze hield van gezelligheid. Wat heeft ze genoten 
van haar kaartclubjes met een drankje en een 
hapje. De Denekamper paasgebruiken waren 
haar dierbaar en vol geloof zong ze dan de tra
ditionele paasliederen mee. Haar leven was 
leven met God en mensen. Daarom mogen we 
vertrouwen dat zij nu bij God aangekomen is en 
daar in liefde met allen, die van ons zijn heen
gegaan, verbonden blijft. We zijn God dankbaar, 
dat Hij ons haar als moeder en oma gegeven 
heeft. We hebben er vrede mee dat God haar 
nu bij Zich geroepen heeft. 

Rust in vrede. 
Maria van Kevelaer, troosteres van bedroef-

den. bid voor ons. 
Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze 
1,eve moeder, groot· en overgrootmoeder betuigen wll U onze 
oprechte dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


