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FRANS OUDE ELFERINK 

Zij werd geboren 11 januari 1917 in 
Enschede. Op 29 juni 1983 is zij , 

gesterkt door het H.Sacrament der 
zieken overleden. - Vrijdag 1 juli 

hebben we haar na de uitvaartmis in 
de St.Jozefkerk te Enschede. te ruste 
gelegd op de Oosterbegraafplaats. 

Wat moeder sierde was haar eenvoud 
en diep geloof. Zij was niet een vrouw 
die op de voorgrond trad. - In enkele 
woorden of gezegden kon ze haar be
levingen heel kernachtig weergeven. 
Gewetensvol stond ze in het leven. 
Haar eerste zorg en aandacht ging uit 
naar haar gezin. Met de kinderen leef
de ze heel sterk mee en gaf hen de 
ruimte om hun eigen weg in het leven 
te vinden. Zelf was ze blij als ze hen 
gelukkig zag. - Met een zekere trots 
kon ze over hen vertellen. 

Aan haar man had ze altijd en vooral 
tijdens haar ziekte. een grote steun. 

Voor zichzelf vroeg ze erg weinig, 
maar was dankbaar voor de kleine 
attenties en mooie momenten van het 
leven. Ook toen ze ziek was. was ze 
dankbaar voor ieder bezoek en voor 
ieder hartelijk gebaar. 

ln haar leven, maar vooral tijdens haar 
ziek-zijn heeft ze veel gebeden. 
In het gebed en de Sacramenten. de 
tekenen van de Kerk, vond ze veel 
steun, kracht en rust, vooral in moei
lijke momenten. De laatste nacht vroeg 
ze nog om de Communie ; ze voelde 
dat het einde naderde en wilde ge
sterkt worden voor de reis naar het 
andere leven. 

Van moeder is veel liefde uitgegaan. 

St. Paulus zegt : ,,De Liefde vergaat 
nimmer meer." 

Wat in de liefde gebeurt. is onvergan
kelijk. - God, Die één en al Liefde is. 
kan de mens die wat dat betreft. ook 
maar een beetje op Hem lijkt, onmo
gelijk laten vallen. 




