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Wilt u in uw gebeden blijven herdenken 

Bernarda Maria Elferink - Hof 

geboren te Losser 31 juli 1911. 

Voorzien van de laatste sacramenten overleed 
zij op zaterdag 4 juli 1998 in het verzorgingste
huis St. Maartens-Stede te Losser. 
Na de uitvaartdienst op dinsdag 7 juli hebben 
wij haar te grave gedragen. 

Als u weet dat Bernarda Maria Hof op 22-09-
1932 in de Maria Geboortekerk haar huwelijk 
sloot met Johannus Hermannus Lambertus Elferink 
en uit dit huwelijk 14 kinderen zijn geboren, 
waarvan er op jeugdige leeftijd 5 overleden, zult 
u begrijpen dat haar dit geestelijk lijden niet 
onberoerd heeft gelaten. 
Het huwelijk, gesloten in de crisisjaren '30 waar
in samen met haar man Herman hard moest 
worden gewerkt om het grote gezin zo goed 
mogelijk te verzorgen en te beschermen, liet 
zijn litt~kens na. Geloof, hoop en vertrouwen op 
God en haar grote toeverlaat Moeder Maria, 
hebben haar er steeds bovenop geholpen, ook 
na het overlijden van haar man, twee schoon
zoons en kleinkinderen. Haar grote wens 

Lourdes te zien werd vervuld in 1993. Met blijd
schap kon zij uitzien naar haar kinderen en 
kleinkinderen na haar opname in St. Maartens
Stede. Op 4 juli hebben wij na een, gelukkig 
voor haar, kortstondige ziekte afscheid !}eno
men in het bijzijn van haar kinderen en kleinkin
deren. 
Dat zij in vrede moge rusten samen met haar 
man, kinderen, schoonzoons en kleinkinderen 
die haar zijn voorgegaan. 

's Avonds kniel ik neer, samen met 
Moeder Maria bid ik: 
Sluit mijn ogen 
Sluit mijn hançlen 
Buig op mijn knieën voor U neer 

Vader in de hemel zie op rnij neer 
Leer mij vroeg uw kind te worden 
Neem mij aan schoon en klein 
Laat mij van uw grote kudde 
toch een heel klein schaapje zijn 

Voor uw medeleven, dat wij mochten ontvangen 
na het overlijden van onze Moeder, 
Schoonmoeder en Oma betuigen wij onze 
oprechte dank. 

Fam. Elferink 
Kinderen, behuwd en kleinkinderen 


