
GROET DE DAGERAAD, 
WANT GOD IS LICHT! 

Toen het bijna Kerstmis was in 1985 
overleed 

Aleida Maria Johanna Visser 
weduwe van 

HENDRIKUS BERNARDUS ELFRINK. 

Zij werd geboren op 13 jun, 1912 te 
Losser; trouwde op 23 augustus 1935 
te Enschede, werd de moeder van 
2 zonen en 3 dochters en de groot-

moeder van 6 kleinkinderen. 
Zij ontving het Sacrament der zieken 
en overleed heel rustig en kalm in 't 
ziekenhuis De Stadsmaten Enschede 
op 23 december 1985. - Bij haar uit
vaart werd de H.Eucharistie gevierd 
in de kerk van De Goede Herder te 
Enschede op 27 december, waarna 

de crematie volgde te Usselo. 

'n Sterke vrouw, w·e kan haar vinden? 
Zo werd uit het boek Wijsheid uit het 
Oude Testament gevraagd. 

Wij mogen haar aanwijzen, die wij 
nu gedenken: want OMA was 'n sterke 
vrouw met een sterke, eigen persoon
lijkheid. - Zij was hard en veeleisend 
voor zichzelf leerde haar kinderen 

weerbaar te staan in het leven, gaf 
zichzelf altijd in zorgzame liefde aan 
kinderen en kleinkinderen en stond 
voor iedereen klaar om te helpen. 

Zij hield van gezelligheid in haar 
huis en kon intens genieten van blijde 
dingen in het leven rond de huiselijke 
haard of in haar uitgebreide kennissen 
kring. 

Haar geloof beleefde zij als de vaste 
grond van haar bestaan: daarin toonde 
zij de eenvoud van haar karakter en de 
gave van haar prachtige alt-stem. 
Zij was trouw in het gebed en in haar 
genegenheid tot Moeder Gods Maria 
en haar geloof zong zij uit als lid van 
het Dames-koor van De Goede Herder. 

Dankend voor al de warmte, die van 
haar uitstraalde, willen wij God vragen 
haar op te nemen in Zijn onverganke
lijke Licht. - Moge Maria haar begelei
den naar haar Zoon Jezus Christus 
wiens geboortefeest wij vieren tussen 
de dag van haar sterven en van haar 
uitvaart. 

Allen, die meegeleefd hebben tijdens 
de ziekte en na 't overlijden van onze 
Moeder en Oma. danken wij van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 




