
Als dankbare herinnering aan 

GERHARDUS HENDRIKUS ELFERINK 

echtgenoot van 
Helena Johanna Padberg. 

Hij werd geboren te Losser l S maart 1906. 
Gesterkt door de Sacramenten der zieken 
overleed hij te Glanerbrug 19 april 1984, 
op Witte Donderdag. Na een Eucharistie· 
viering in de parochiekerk te Glanerbrug 

24 april 1984, hebben wij voorlopig 
afscheid van hem genomen. 

Goede God en Vader, verdriet leeft in ons 
om het afscheid van onze goede man, vader 
en grootvader. 
Toch mo~en wij U danken voor het leven 
van hem m ons midden, zoveel jaren. 
Ook blijven wij U dankbaar dat wij in eigen 
familiekring rustig en bewust afscheid kon
den nemen. 
Vader en moeder samen hebben alle krach· 
ten gegeven om ons een fijne jeugd te geven. 
Vader werkte ijverig voor ons gezin; hij had 
alle aandacht voor ons: hij volgde ons met 
alle belangstelling in blijde en droevige tij
den; zijn humor bracht telkens weer een 
sprankeltje licht; hij genoot van elk teken 
van leven in de natuur, van plant en dier, 
daarin bewonderde hij Uw scheppingswerk; 

hij was een gelovig en vroom mens; hij was 
een man van :weinig woorden, strikt eerlijk 
en rechtvaardig; hij veronderstelde het goe· 
de in mensen; hij knutselde graag en verraste 
ons met zijn werkstukken; hij was gesteld 
op goede verhoudingen in familie en gezin 
en wilde boven alles de lieve vrede bewaren; 
hij zorgde voor gezelligheid in huis; ieder· 
een hoorde altijd welkom te zijn. 
Hij was een eenvoudig man, een zorgzame 
huisvader, dankbaar voor elk klein teken 
van liefdevolle aandacht; in zijn lange ziek
teperiode uitte hij geen enkele klacht. 
Wij kunnen U, goede God en Vader, dank
baar blijven voor het leven van deze man en 
vader. 
Wij vragen U, dat wij zijn nagedachtenis 
eren, door hem in het goede na te volgen en 
door zijn zorg voor moeder over te nemen. 
Heilige Maria, moeder van Ouistus, bid voor 
hem en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven onder· 
vonden tijdens de ziekte en na het overlij· 
den van mijn lieve man, onze zorgzame va· 
der en opa zeggen wij U hartelijk dank. 

H.J. Elferink · Padberg 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


