
groot was ie inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

Salvatore Oddo 
echtgenoot van 

Margaretha Hermina Elferink. 

Hij werd op 8 januari 1932 geboren in 
Avola (S1ciliè/ltalië). 
Een ongeneeslijke ziekte maakte een 
eind aan zijn leven. Hij stierf op 58.ja
rige leeftijd op 9 november 1990. 
Na de Eucharistieviering in de parochie· 
kerk van de H. Maria Geboorte, heb· 
ben wij hem te rusten gelegd op het 
kerkhof in Losser. 

Getroffen door een noodlottige ziekte 
was een opname in het ziekenhuis de 
laatste maanden noodzakelijk gewor· 
den. Dat betekende een einde aan een 
goed besteed leven. 
Vanuit Sic11iè naar Nederland gekomen 
om hier te werken, verhuisde hij met 
zijn vrouw en kinderen enige jaren la
ter terug naar Italië. Na jaren van hard 
werken, maar een fijne tijd, kwamen ze 
omwille van zijn vrouw, weer terug 
naar Nederland. 
Gezien ZIJn leeftijd was het moeilijk 
om weer een vaste plaats in het ar-

beidsproces te krijgen. Maar hij was 
er de man niet naar om bij de pakken 
neer te zitten. Hij besteedde zijn vrije 
tijd aan zijn gezin en aan zijn hobby's: 
vissen en voetballen. 
In alles was hij een zorgzame man 
voor zijn vrouw en voor zijn beide jon
gens Paolo en Giovanni. Hij bleef de 
man die hij van huis.uit was, een echte 
zuiderling vol temperament en zonnig 
karakter. Zijn dood heeft ons overval
len, ook al wisten wij dat hij niet meer 
beter kon worden. 
Vol vertrouwen leggen wij hem in han
den van God, die wij Vader noemen. 
Wij hopen dat het goede van zijn leven 
niet zal sterven en in ons zal blijven 
voortleven. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling in de dagen 
van zijn ziekte, voor uw aanwezigheid 
bij de uitvaart en begrafenis zijn wij 
u zeer dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons ge· 
weest. 

M. H. Oddo-Elferink 
Paolo en Mirjam 
Giovanni 


