


de liefde die de hartslag is van het gehele universum 
mysterieus, mysterieus en trots 
kwelling, kwelling en vreugde 

kwelling en vreugde van het hart 

Suze Elferink -Dassen 
Susanna Aleida 

Gehuwd met Willie Elferink 

Geboren op 28 april 1946 te Glanerbrug 
,->·. Overleden op 12 mei 2005 in het SMT te Hengelo 

Suze genoot van het leven, bij voorkeur samen met Will ie, 
kinderen, fami lie en vele vrienden. 

Tot haar huwelijk met Willie bracht ze haar jeugdjaren door 
in Glanerbrug. Ze toonde haar sportieve instelling bij de 
handbalafdeling van Avanti Wilskracht, haar sociale roe· 
ping kwam tot uiting als akela bij de welpen. Op haar werk 
bracht ze het tot afdelingsleidster bij de Ramo. Ze volgde 
de Mater Amablieschool en hield hier een hechte 'oma' 
vriendinnengroep aan over. In 1968 huwde ze Willie en 
verhuisde naar Enschede. Twee jaar later kwam Stephan 
ter wereld, in 1973 Karin. Via Doetinchem en Naarden 
belandde het gezin in 1985 in Oldenzaal. 

Gedurende haar hele huwelijk heeft ze een liefdevolle rol 
vervuld. Ze was altijd thuis als de kinderen uit school kwa
men en wilde graag weten wat er die dag geleerd was. Dat 
gebeurde op een vrolijke en luisterende wijze; school was 
erg belangrijk maar het gezins- en familieleven met daar
bij gezamenlijk alles meemaken nog belangrijker. 

Veelvuldig was ze op school betrokken bij allerlei activitei
ten. Indien Willie door een nieuwe baan het hele gezin, 
uiteraard in overleg, door het land liet verhuizen zorgde 
Suze ogenschijnlijk zonder problemen weer voor nieuwe 
contacten. Haar interesse voor andere mensen, het waar
deren van grote en kleine gebeurtenissen in de wereld, 
zorgde altijd voor leuke vrienden. In alle woonplaatsen 
bracht haar sociale verantwoordelijkheid ertoe ouderen te 
helpen in de huishouding. 

Op sportief gebied won ze diverse medailles bij de 
Dietinchemse kegelclub, lag ze wekelijks in het zwembad 
en speelde een fanatieke partij op de tennisbaan. Waar ze 
altijd naar uitkeek waren de vakanties. Vooral de Alpen
landen waren favoriet, maar ook andere bestemmingen. 
Vaak met Ton en Riet en alle kinderen, later met zijn vieren 
waarbij vele bergpassen zijn overwonnen en nog meer 
kaartspelen geschud. 

De nacht van 1 op 2 november 2004 bracht een grote 
ommekeer. Haar hart dat altijd in het teken van anderen 
had gestaan we rd ernst ig beschad igd. Met een 
bewonderingswaardig positivisme geloofde ze in een her
stel. Ze heeft nog enkele weken thuis mogen doorbrengen 
maar vanaf 25 januari moest ze in het ziekenhuis verblij
ven. Een noodzakelijke medische ingreep werd door com
plicaties voortdurend uitgesteld en uiteindelijk bleek ge
nezing niet meer mogelijk. Ze heeft, zoals in haar hele le
ven, kracht getoond en aanvaard dat ze deze strijd niet kon 
winnen. Omringd door haar gezin is ze in rust overleden. 

Willie, Stephan en Anja, Karin en Rick 


