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In dankbare herinnering aan 

Sernardus Gerhardus Elsjan 

echtgenoot van 
Henrica Carolina Maria Nijhuis 

Hij werd geboren op 1 maart 1922 m de Zoeke 
te Losser. Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken 1S hij op 2 september 2007 1n de Heer 

overleden. Na de ortvaartdienst op 6 september 
m de H Maria Geboortekerk te Losser vond de 
crematieplechtigheld plaats m het crematorium 

te Usselo. 

Bijna 55 jaar geleden trouwde hiJ met Riek Nijhuis. 
Ze kregen 4 kinderen. Hij was opa van zeven 
kleinkinderen waar hij heel erg trots op was. 
Papa was een familieman in hart en nieren. Niets 
was voor hem te veel. 
Toch nog onverwacht is hij in het bijzijn van zijn 
kinderen vredig ingeslapen. Bedroefd blijven wij 
achter: moeder, kinderen en kleinkinderen. 

Bij Hollandse Signaalapparaten (het huidige 
Thales) heeft hij 34 jaar met heel veel plezier zijn 
beroep als hoofdmechanicus mogen uitoefenen. 
Vooral zijn dienstreizen naar Noorwegen hebben 
grote indruk op hem gemaakt. 

Na zijn pensionering bleef de techniek zijn passie. 
Hij was een man, waarvan men zegt; wat zijn ogen 
zien kunnen zijn handen maken. 
In 1986 begon hij in zijn werkplaats aan een klus 
die in totaal zeven jaar in beslag zou nemen. Zijn 
levenswerk; het ontwerpen en vervaardigen van 
vijf staande klokken voor moeder en de kinderen. 

Na de verhuiZing 1n 2004 naar de Laurinkshof 
werd hij in 2005 opgenomen in Bruggerbosch en 
m me1 2006 kwam hij terug naar ziJn vertrouwde 
geboortedorp, waar hij liefdevol werd verpleegd in 
verpleegcentrum Oldenhove. afd. Kraesgenberg. 

In diep geloof en met volle overgave ging hij heen 
m het vaste vertrouwen dat de Heer, waarop hij 
heel zijn leven zijn vertrouwen had gesteld, ook 
voor hem een plaats had klaargemaakt in het 
VaderhUIS. 
Wij bidden dat hij daar mag wonen en rust mag 
vinden voor altijd 

Voor uw blijk van medeleven en uw aanwez1gheid 
bij zijn uitvaart en crematie zijn wij u allemaal heel 
dankbaar. 

R1ek Elsjan-Nijhuis 
Annet en Harry 
Gea en Gerard 
Gerrit en Mia 
Henry en Annet 
en kleinkinderen 


