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Ter nagedachtenis en dankbare herinnering aan 

Marie Elferink-Zwaferlnk 

weduwe van 

Johan Elferink 

Geboren: 23 september 1913 te Losser 
Overleden: 27 juli 1993 te Losser. 
Na de Uitvaartmis in de St·. Martinuskerk te Los
ser op 31 juli begraven op het r.k. kerkhof aldaar. 

Een ieder ervaart zijn moeder als iets bijzonders, 
als de beste die er bestaat. Voor ons was ma 
geen uitzondering op deze regel. 
Integendeel, wat zij voor ons heeft betekend is 
nauwelijks onder woorden te brengen. 
We herinneren ons vooral een lieve ma en oma, 
die zichzelf wegcijferde om te allen tijde voor ons 
en anderen klaar te staan. Ondanks ziekte, die 
jou door de jaren heen geleidelijk sloopte, bleef 
je belangstelling en zorgzaamheid tot het laatste 
toe. 

Wat genoot je altijd van bloemen die jezelf had 
gezaaid of gestekt. Ook de beestenboel was bij 
jou in goede handen. 
Jouw liefde voor planten en dieren heeft dan 
ook aanstekelijk gewerkt. 
Je was ook zeer gesteld op de kleinkinderen, die 
op hun beurt steeds erg ingenomen waren met 
oma. Je had voor hen altijd wel iets achter de 
hand onder het motto:"Ach, ik kan 't nö nog 
doon." 
Wat was het moeilijk toen je na weer een licha
melijke achteruitgang niet meer kon lopen en 
jouw huis moest verruilen voor " Oldenhove" . 
Je klaagde nooit en was blij met alle bezoeken. 
Door je enorme wilskracht bleef je nog een hele 
poos van alles met ons mee beleven. 
Je genoot ook zo als je in de rolstoel ·al of niet 
met de krielhaan op schoot • ging wandelen of 
kinderen en bekenden bezocht. 
De fijne herinneringen aan ma en oma zullen ons 
tot steun zijn om het grote verlies te verwerken. 
Wij danken God dat echt pijn lijden haar 
bespaard is gebleven en hopen op een gelukkig 
weerzien in het hiernamaals. 

Uw blijken van medeleven tijdens haar ziekte en 
na het overlijden van onze lieve moeder en oma 
hebben ons erg goed gedaan·, waarvoor wij U 
hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen. 




