
In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Geertruida 
Elferink-Hobbellnk 

wAnnie" 

weduwe van Gradus Hennannus Elferlnk. 

Ma werd geboren op 13 juni 1926 In losser. 
Na gesterl<t te zijn door het H. Sacrament der 

Zieken Is zij gestONen op 5 januart 2006 
Na de Eucharistieviering op 11 januart 2006 hebben 

we haar ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Losser. 

Ma, je was er altijd voor ons. Als we uit school kwa· 
men stond het eten klaar. Namen we Iemand mee 
dan moest hij of zij gelijk mee eten, dat werd niet 
gevraagd dat was bij ma verplicht 
Vaak troffen we je achter de naaimachine want veel 
van onze kleding werd zelf gemaakt. Dat kon je goed 
en velen maakten daar dankbaar gebruik van. En 's 
avonds voor de televisie breide ze vele sokken eerst 
voor ons en later voor de kleinkinderen 
Een andere bezigheid van ma waren haar kippen. 
Iedere dag water geven, voeren en 8'eren uithalen. 
Het grootste plezier beleefde ze aan haar eierklan· 
ten. Mensen uit het dorp die kwamen voor eieren, 
een kopje koffie en een praatje. 
Ze bleef graag op de hoogte van het plaatselijke 
nieuws. iedere donderdagmiddag naar de markt, en 
elke week naar de slagerij ven Mien waren voor haar 

de uitstapjes om op de hoogte te blijven van alles en 
Iedereen. 
De feesten met de K.I. en de familiebruiloften waren 
de weinige uitstapjes die ze samen met pa onder· 
nam. Als er maar genoeg te praten was dan was het 
voor haar een gezellig feest. 
Ma was erg hard voor haarzelf. Toen voor de ~e 
keer kanker werd geconstateerd, hield ze zich sterk, 
want pa hed zorg nodig. De operatie die ze onder· 
ging beschouwde ze als een kleinigheid, gewoon 
weghalen en weer doorgaan. 
Na het overlijden van pa vlet er veel weg. Na een 
huwelijk van meer dan 50 jaar, was haar zorg niet 
meer nodig. Ze probeerde zich sterk te houden. Als 
je vroeg hoe het ging, zej ze:·g-oon doorgaan, Ik 
heb toch geeri keus". Maar door haar ziekte ging ze 
steeds verder achteruit. Ze kon het maar moeilijk 
accepteren dat ze steeds minder kon. Toen ze er uit· 
eindelijk aan toegaf, gaf het haar veel rust. Ze was 
klaar voor haar volgende bestemming, maak er Iets 
moois van zonder mij zei ze en ze sliep, donderdag
middag rustig In . 

Annie, Ma, Oma, bedankt voor alles wat je ons hebt 
meegegeven. Ma , rust zacht. 

We bedanken iedereen die met ons meeleefde en 
diegene die Ma mede hebben verzorgd. 

Rla & Bennle 
Ine & Peter 
Paul & Carola 
Kleinkinderen 


