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In dankbare herinnering aan 

Berendina Wilhelmina Jansink 
( Dinie) 

sinds 25 december 1993 weduwe van 
Franciscus Albertus Elferink 

Ma werd geboren op 13 juli 1937 in Lonneker. Na 
gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken is zij 
zoals ze dit zelf graag wilde. thuis in haar vertrouwdé 
omgeving gestoNen op 13 augustus 2003. 
Na de plechtige Eucharistieviering op 18 augustus 
hebben we haar te ruste gelegd op het R.K. kerkhof in 
Overdinkel. 

Ma komt uit een gezin van 12 kinderen. Toen ze de 
lagere school had verlaten was haar hulp thuis hard 
nodig. Ze was de oudste dochter van het gezin. 
Ook heeft ze nog een tijdje in de confectie gewerkt. 
Het was in haar jonge leven hard werken. 
Nadat ze pa heeft leren kennen zijn ze getrouwd op 3 
februari 1967. Ze hebben een huls gebouwd aan de 
Strootsweg in Overdinkel waar ze samen altijd met 
veel plezier gewoond hebben. 
Toen hun kinderen Erwin en Yvonne werden geboren 
was hun geluk comp!eet. .same.n hebben ze erg gene· 
ten van de vakanties m Duitsland en Oostenrijk. 
Eenmaal hebben ze samen met ons een grote reis 
gemaakt naar de familie in Canada. Hier hebben ze 
allebei intens van genoten en wij met hen. 

Ze raakten er niet over uitgesproken. Ma was een 
groot Maria-vereerster. Ze is een keer naar Lourdes 
geweest en meerdere keren naar Kevelaer. Hier kon 
ze erg van genieten. 

Ma heeft in haar leven ook veel verdriet gekend; hele· 
maal toen pa kwam te overlijden met kerst 1993. Het 
leek .~! de wereld instortte. Ze heeft het daar altijd heel 
moe1h1k mee gehad en het alleenzijn was voor haar 
heel zwaar. Ook het overlijden van haar eigen vader 
en moeder heeft haar erg aangegrepen. Gelukkig 
waren haar kinderen Erwin en Yvonne en later Bianca 
en René in de buurt. Dit gaf haar veel troost en kracht. 
Een heel mooi moment voor haar was de geboorte van 
de kleinkinderen. Ze was. heel trots op hen en pro· 
beerde hier zoveel mogehJk van te genieten. Wat had 
ze hen nog graag verder zien opgroeien. 

Moeilijk was die dag in november 2001 toen we te 
horen kregen dat ma ziek was. Groot was onze hoop 
dat genezing mogelijk zou zijn. Helaas, het heeft niet 
zo mogen z1Jn. Na een aanvankehJk herstel ging het 
ineens snel bergafwaarts. Zeil verlangde zij ernaar om 
verlost te worden uit haar lijden. Wij gunnen haar die 
rust en vre~e .. Ma. bedankt voor alles, Je zor9zame lief· 
de en nab1Jhe1d. Rust in vrede bij God die jiJ altijd zo'n 
grote plaats hebt gegeven in je leven. 

Voor uw medeleven e,n belangstelling tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden zeggen wij u onze harte/ij· 
ke dank. 

Erwin • Bianca 
Romy, Merle 
Yvonne • René 
Carlijn, Tim 




