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' Een blijvende 
gedachtenis aan 

enk Elferink 
echtgenoot van Truus Oude Nijhuis 

Henk is geboren te Ottersum op 15 
augustus 1934. Hij was de 4e in het 
gezin van Johannes Elferink en 
Johanna Wolbers en met zijn vijf 
broers en vijf zussen groeide hij op 
aan de Zenderseweg in Albergen. Op 
14 augustus 1961 trouwde hij in de 
St. Pancratiuskerk te Geesteren met Truus Oude 
Nijhuis en ze vestigden zich aan de Pastoor 
Eshuisstraat in Harbrinkhoek. Samen mochten ze 
vader en moeder worden van Hans, Huub en Mirjam, 
schoonouders van Yvonne en Jeroen en de trotse 
grootouders van Brandon, Daniek, Merle, Sharon en 
Anouk. Voor hen leefde en werkte hij, zijn gezin was 
hem alles, het ontbrak hen aan niets! 
'.?ijn hobby ::ond hij in zijn werk als wegenbouwer, 
Jarenlang b1J wegenbouw Lansink in Saasveld. En 
o~rsterk als hij was, schrok hij voor het zwaarste werk 
met terug. Ook in zijn vrije tijd heeft hij nog kilome
ters straatjes en opritten bij heel veel huizen aan"e
l~~d. Hij was vasthoudend van aard: zijn ja was ja 
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en 
ZIJn_ nee was nee. Je kon op hem rekenen. Hij kon ook 
gemeten van de natuur, snorrend met zijn snorfiets 
door het Twentse landschap, maar ook in het verzor
gen van zijn ganzen, krielkippen en vogels en in het 
kweken en verkopen van kerstdennen. Ook had hij de 
zorg voor de gazons en het onderhoud van het kerk-

hof en. de parkee~laats in Mariaparochie en voor 
zover z1Jn gezondheid het mogelijk maakte werkte hij 
he_t_ laat~te jaar enthousiast mee toen een grote groep 
vnJw1lhgers dit werk van hem overnam, want hij was 
graag onder de mensen. De laatste jaren van zijn leven 
waren voor hem niet de gemakkelijkste toen deze 
sterke man moest ervaren dat zijn krachten ziender
ogen afnamen door zijn steeds zwakker wordende 
h'.111. Uren kon hij zitten piekeren bij zijn ganzen en 
kippen of onder het afdakje bij zijn huis: hij wilde zo 
graag, maar hij kon niet meer. "Ik ben zo ontzettend 
~oe" en dan toch doorzetten, gewonnen gaf hij zich 
met gauw! Heel d'.111kbaar was hij voor de trouwe zorg 
van Truus en de kinderen en van zijn familie en buren. 
Moe gestreden heeft hij de sacramenten van de zieken 
willen ontvangen en op 14 oktober 1999 is hij in het 
T:,vente~?rg ziekenhuis in Almelo overleden. Moge 
h1J nu z1Jn rust ~evonden heb_ben bij God. Henk, pa, 
opa, we zullen Je heel erg nussen want je was alles 
voor ons. Bedankt. 
We hebben zijn lichaam te ruste gelegd op het R.-K. 
kerkhof te Mariaparochie. 

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het 
medeleven, de steun en hulp die wij mochten ontvan
&en t1Jdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
heve man en onze pa en opa. 

Truus Elferink - Oude Nijhuis 
kinderen en kleinkinderen 
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