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Een dankbare herinnenng aan 

HERMAN ELFRINK 

die op 3 oktober 1938 1n Overdinkei geboren 
werd. Hij was gehuwd met 

ALWINE KORTEMEIER 

Op 28 september 1994 overleed hiJ thuis. We 
hebben hem op 3 oktober 1994 na een Eucha
ristieviering in de Maria Geboortekerk te losser, 
naar het crematorium te Usselo begeleid. 

Herman was een man die altijd wat te doen wilde 
hebben. Toen h1j enkele jaren geleden zijn werk 
niet meer kon hervat ten, had hij daar eerst wat 
moeite mee. 
H1j was niet iemand die bij de pakken neer ging 
zitten. Hij hield zich dan ook met veel plez1er be-

zig met z'n tuin en z'n duiven en hij fietste dage
lijks zijn rondje. Wanneer hij de hond uitliet, 
maakte hij altijd een praatje met iemand. Hij 
vond het fijn om contact met anderen te heb· 
ben, zonder daarbij zelf teveel op de voorgrond 
te staan. 
In de weeke.nden was hij vaak te vinden op het 
voetbalveld van OSV, waar hij zich als geboren 
Overdinkelnaar goed thu1s voelde. 
Herman stond altiJd voor 1edereen klaar, vooral 
wanneer het z'n vrouw en kinderen betrof. H1j 
had altijd het beste met hen voor. 
Toen dan ook twee jaar geleden bekend werd, 
dat hij ernst1g ziek was, kwam dat als een grote 
klap. Mede door ZIJn optim1sme hebben we toch 
nog twee hele mooie Jaren gehad. Jaren waarin 
we steeds meer in een goede afloop gingen gelo
ven, vooral omdat het op een bepaald moment 
heel goed bleek te gaan. 
Helaas mocht het toch niet zo zijn, hoezeer we 
het ook gehoopt hadden. 
Nu heeft hij zijn welverdiende rust gevonden. 
Vergelen zullen we hem nooit. 

W1j danken u voor uw medeleven, betoond tij· 
dens de z1ekte en na het overlijden van mijn man 
en onze vader. 

Alwu1e Elfrink-Kortemeier 
M iranda en Antoon 
Tom en Charlotte 




