
Ter dankbare herinnering aan 

Maria Francisca Hermina 
Elshoff 

Zij werd geboren op 27 juli 1909 te Losser. 
Na voorzien te zijn van het 

H. Sacrament der Zieken is zij nog 
vrij plotseling overleden op 7 januari 2001. 

Na de Eucharistieviering in de 
H. Maria Geboortekerk hebben we haar op 

ons kerkhof bij Sernardoom en 
haar zus Lena te ruste gelegd, in afwachting 

van de dag der verrijzenis. 

Wij willen mijn zus en onze tante Marie in 
herinnering houden als iemand, die ondanks 
haar handicap, blijmoedigheid uitstraalde en 
hield van gezelligheid, maar ook, dat ze niet 
altijd even gemakkelijk was voor anderen. 
Beproevingen werden haar niet bespaard. 
Reeds op jonge leeftijd werd ze gehandicapt 
door kinderverlamming. Hierdoor kon haar 
grote wens onderwijzeres te worden. niet 
worden vervuld. 
Later werd ze nog geruime tijd in een sana
torium opgenomen vanwege tuberculose en 
moest één van haar knieën worden vastge
zet waardoor haar handicap nog groter 
werd. 
Ze woonde samen met haar zus Lena, voor 

wie ze, ondanks haar handicap, de verzor
ging op zich nam. Om in hun onderhoud te 
voorzien gaf ze naailes en naaide voor ande
ren. Op latere leeftijd heeft Zij nog haar rijbe
wijs gehaald en met haar 'dafJe' reed ze 
overal naartoe, vooral naar haar zussen en 
broers. 
Ze had een zeer brede belangstelling en het 
maken van plakboeken over uiteenlopende 
onderwerpen was een hobby voor haar. 
Ze had er veel moeite mee, dat ze op een 
bepaald moment de verzorging van haar zus 
niet meer kon volbrengen en dat haar zus in 
het verpleegtehuis moest worden opgeno
men. 
Ze bad veel tot Maria in slechte, maar ook in 
haar goede dagen. Maria was haar steun en 
toeverlaat. Haar devies luidde: 'Niet klagen 
maar dragen en bidden om kracht'. 
Toen haar gezondheid slechter werd, ging ze 
naar het verzorgingstehuis St. Maartens
Stede. Na enkele jaren werden ook haar 
geestelijke vermogens minder en was ze 
aangewezen op de liefdevolle verzorging van 
anderen in het verpleegtehuis. 

Voor de vele blijken van meeleven na het 
overlijden en bij de begrafenis van mijn zus 
en onze tante, zeggen wij U oprecht dank. 

Familie Elshoff 


