
Gij zijt voor mij een sterke burcht, 
waar ik mij veilig en gelukkig voel. 



Ter herinnering aan 

BERNARDUS ALBERTUS ELFERINK 
sinds 1976 weduwnaar van 

Johanna Gezina Lansink 

Op 13 december 1904 werd hij geboren te 
Albergen, op 30 juni 1983 is hij plotseling 

.>· maat niet onvoorbereid, op 78-jarige leeftijd 
overleden, voorzien van het sacrament der 
zieken. Op 5 juli hebben we hem, na de ge
zongen requiemmis in zijn parochiekerk van 
Zenderen, te ruste gelegd bij zijn vrouw op 
het parochiële kerkhof van die plaats. 

Bemardus Elferink werd geboren tussen de 
dorpen Zenderen en Albergen en is zijn hele 
leven een buitenmens gebleven. Steden en 
dorpen hadden niet zijn voorkeur, De vrije 
natuur was hem dierbaar. Vissen en jagen 
-met of zonder acte- was zijn lust en zijn 
leven. 
Keihard heeft hij gewerkt om voldoende te 
verdienen voor zijn gezin en hij ging er trots 
op dat hij ook in de crisisjaren zijn gezin al
tijd goed heeft kunnen onderhouden en nog 
een appeltje voor de dorst op zij kon leggen. 

Hij was een buitenmens, hij had ruimte no
dig en kon zich dan ook onmogelijk voor-

stellen dat het leven in een bejaardenhuis 
goed voor hem zou kunnen zijn. Hij besefte 
dat hij zich niet zou kunnen aanpassen aan 
de regels van het huis en is dan ook nooit 
verder gekomen dan . zich te laten inschrij
ven als toekomstige bewoner. 
Ook toen het eigenlijk niet meer verant
woord was om nog zelfstandig te blijven 
wonen kon niemand hem overtuigen dat hij 
ongelijk had met in zijn huis te willen blijven . 

Hij stierf plotseling, thuis, in zijn eigen huis. 
Daar mogen we dankbaar voor zijn. Een 
lang ziekbed en een bejaardenhuis zijn hem 
gespaard gebleven . 

Zijn sterke verhalen zullen bij velen blijven 
voortleven, maar ook zijn eerlijke vroomheid 
die hij in de kerk en op het kerkhof, waar hij 
iedere week het graf van zijn vrouw be
zocht, aan de dag legde. 

God zal deze man van de vrije natuur zeker 
genadig zijn geweest en hem verenigd heb
ben met zijn vrouw in de eeuwige heerlijk
heid. Moge zij nu beide rusten in vrede. 

Voor uw meeleven bij het zo plotseling 
overlijden van Bemardus Elferink zeggen 
wij U hartelijk dank. 
Familie Elferink 
Contactadres: Zenderenseweg 81, Albergen 
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