
Ter hcn1111en11g aan 

JOHANNES HENDRIKUS 
PLECHELMUS OUDE ELFERINK 

weduwnaar van 

JOHANNA HENDRlKA KLUMPER 

Hi.1 wèrd geboren IC Oldcnz.aal op 2! _1uh J 8<N en 

mcrlèè<l daar op9 JUh 1993 na IC ZIJD voorrren •an hel 
Sacranlènl \.lil 1~ 71áe11nlvmg. Op 14 JUh d.a v. 1s 
voor hem cle ut1vaancl1en-'I gehoud.:11111 de kerk •·an de 
H. Dneeenhetcl Ie Oldèn7aal Daarna volgde d<' ~-remauc 
te l'sselo. 

Jan Oucle Elfennl heeft 'n 1et>r hoge let'f!tJd bereikt e111s 
totaan ztjll laaL'1c levensdagen geestelijk en bchameltjk 
htJ7.oncler \tlaal gehlewn. HIJ wa.-s '11 markame pcrsoo11-
hjkheHI. '11 man nlèl èe11 srerke wil. van nature geneigd 
ancleren rn111 of mèèr 1etlo11unere11. Hij had hethan opcle 
tong e11 kwam eerlijk voor zijn menmg uit. H1J wa.-s 
daarbij wel eens wat al re fel. mei gewend zijn woorden 
re wegen op 'n goudschaal!Jc. Maar als hij ongelijk had 
gehad of zich 1ewd had laren gaan, was hij ook eerlijk 
genoeg omclatteerkennen. Je wist war je aan hem had en 
hij maal1e van 7ijn hart bepaald geen moordkuil. 

Hij heeft in Lijn leven hard gewerkl voor 71_111 i;e11 11 "Il 
heeft zij 11 vrouw tijdens haar 1jek1e hef de'"'' Vèrzorg<I e 11 
bin:estaau. Toen zij4 juli 1974 kwam re owrl11de11. hleef 
hij alleen achter in zijn huis te Eit~chede waarl111na11111 
huwelijk met haar gewoond had. T()(n 111 augu~rus 197.5 
hel verzorgingshuis "Dè Molènkamp" 111 Olrlcn1.aal ge. 
opend werd. waç Jan Oude Elfcnnk een van tl<' eer~1tn 
clie daar "<'rd opgenomen. Hij heef1 er zich hcd goed 
1hu1s gevOèld en huft h1J11a Vljfuèn ,1aar alç v1lOl"ZJ1tcr 
deel uiige maakt van clc> hc'w1111ers1.-omnu'-\IC 1111 was een 
gelovig chnsten en •Toeg ulf om het Sa1.n11l.:nt , ·and, 
Z1ek.:uzahing te mogen omvangen. toen h1,1 la.st kreeg 
,·an hevige hc'nauwdbeid. ll1J heeft <111 Sa~Tament heel 
hc'wust ontvangc'n <'n wilde dat al /ljll londcrcn daarbij 
aanwezig zouden zijn. Na 'n korte nplev111g werd zi111 
toestand wc>èrkritiekenverlangdc> lnj na.irdcdood. Deze 
kwam heèl spo<.'dig <'n waç v1xir hem als een vcrln~rn1g 
uit vcèl benauwdhè1den pijn. We bhjWll lllCl wwardcnng 
deuken aan Jan Oude Elferink en we buiden. dar h1,1 nu 
in Go<I geborgen zal zijn. 

Voor uw medeleven na het overhjclen van onze vader en 
opa dauk.:n wij u hanclijk. 

Kinderen. kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


