


Diep bedroefd, maar dankbaar voor de tijd die 
ons met hem gegund is, is zondagmorgen 25 juli 
1993 om 01.04 uur aan zijn welverdiende rust be
gonnen, op de veel te jonge leeftijd van 50 jaar, 
mijn man, onze vader en schoonvader 

Anton Elfrink 

geboren 31 -03-1943 overleden 25-07-1993 

Ruim 24 jaar heeft hij getrouwd mogen zijn met 
Erna. Na met z'n tweetjes begonnen te zijn in 
losser, heeft Anton het grootste gedeelte van 
zijn trouwen op het Zuidkamp mogen wonen, al
waar hij de mogelijkheden had om zijn grootste 
hobby -het houden van vee- uit te oefenen. 

Zelfs na de enorme terugslag op 30 oktober 
1991, veroorzaakt door een longembolie, wist hij 
nog met volle teugen te genieten van de kippen 
en zijn tuin. 

Anton had nog twee andere grote hobby's welke 
een belangrijke rol in zijn leven vervulden: zijn 
gezin en zijn werk. Voor beiden was hij bereid tot 
het uiterste te gaan. Dit openbaarde zich zelfs 
nog één dag voor zijn overlijden. 
Enerzijds doordat hij vol hield straks gewoon 
weer hele dagen te gaan werken en het niet voor 
minder te doen, anderzijds door niet vol te hou· 
den en niet te willen en gaan slapen .voordat hij 

alles met ons besproken had en zich ervan gewis. 
de dat iedereen wist wat zijn laatste wensen wa
ren. 

Eerlijk en oprecht is Anton altijd geweest. Mede 
hierdoor was hij een fantastische echtgenoot, 
vader en schoonvader, wie al zijn liefde gaf die 
hij in zich had. 
Eeuwig dankbaar zijn wij dat hij in ons leven een 
grote rol heeft mogen vervullen. 

Pappa, woorden schieten te kort. Daarom zeggen 
wij geen vaarwel en geen tot ziens, want in onze 
gedachten zul je altijd bij ons zijn en ons op jou 
manier met raad en daad bijstaan. 

lieve Anton, lieve pappa, slaap zacht, je hebt je 
strijd gestreden. 

Erna 
Edwin 
Ewald en Jolanda 
Carin en A lbert 

Wij danken één ieder voor de getoonde be
langstelling en hopen, dat U Anton zult geden· 
ken, zoals hij het wou. 


