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Dankbare herinnering aan 

Maria Antonia Geslna Oude Brunink 

weduwe van 

Bernard Oude Elferink 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 6 december 
1905. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed z.ij in het ziekenhuis te Oldenzaal op 22 
september 1997. Op donderdag 25 september 
hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof te Denekamp. 

Onze moeder en oma overleed op de gezegende 
leeftijd van 91 jaar, door haar geloof er vast van 
overtuigd, dat ze weer samen zou zijn met papa en 
Harry. Zij was voor ons een lieve moeder en oma, 
altijd vol zorg voor haar gezin. Altild gingen haar 
gedachten uit naar haar kinderen, kleinkinderen en 
vooral haar achterkleinkinderen. Als de kinderen, 
allen maar vooral de kleintjes, bij haar kwamen, 
dan beleefde ze daar veel plezier aan; ze wilde ze 
allemaal graag dicht om zich heen hebben en hou
den; ze was aan hen gehecht. Toen ze lichamelijk 
nog goed kon, kaartte ze graag met Hanna en 
Anny op de dinsdagavonden; bij een drankje en 
een hapje kon ze hier echt van genieten. Eenmaal 
in het verzorgingshuis Gerardus Majella wilde ze 

graag naar huis gehaald worden om toch maar 
betrokken te blijven bij alles en allen die haar lief 
waren. Oma hield van mooie dingen, wilde er graag 
verzorgd uitzien. Door de operatie die ze moest 
ondergaan, werd haar dit alles afgenomen; daar 
heeft ze het begrijpelijk erg moeihJk mee gehad. 
Ook het feit dat ze steeds meer afhankelijk werd 
van de hulp van anderen. Ze leed onder deze 
beperkingen, maar ze kon er in berusten, gesteund 
door de vele bezoeken en lieve attenties van haar 
~nderen. Zo is zij voor ons altijd diegene gebleven, 
die ze .~as. qndanks haar hoge reeftijd was ze 
goed bij de lijd; ze kende ane verjaardagen van 
flaar kinderen, klein- en achterkleinkinderen uit 
haar hoofd; ze leefde mee met hun wel en wee. 
Haar leven is niet gemakkelijk geweest; ze heeft 
veel geleden onder het plotselinge verlies van haar 
zoon Harry. Ze kon dit moeilijk verwerken en dit 
werd nog erger toen 9 maanden later ook haar 
man en onze vader, haar steun en toeverlaat, over
leed. Oma was een gelovige vrouw en in dit geloof 
zocht en vond ze vaak steun en kracht bij Moeder 
Maria. Tot kort voor de operaties in het ziekenhuis 
zong ze uit volle overtuiging marialledjes, met 
name: Wij groeten U, o, Koningin. Wij zijn God 
dankbaar voor zo'n lieve moeder en oma en heb· 
ben er vrede mee, dat God haar nu bij Zich heeft 
geroepen. Lieve Moeder en Oma: Rust in vrede en 
zoals jezelf altijd zei: "Bedankt, dat we je hebben 
mogen kennen." 
Voor de vele blijken van medeleven, onderl/Onden na het over· 
lijden van onze lieve moeder, groot· en overgrootmoeder, zeg. 
gen wij U hartelijk dank. Kinderen, klein· en 

achterkleinkinderen. 


