


Bij het lezen van dit gedachtenisp1 ent je 
willen we in onze herinnering oproepen 

JOHANNA HENDRIKA 
ENGELBERTHA ELFERINK 

echtgenote van 
Johannes Gerardus Antonius Withag 

Ze werd geboren te Zenderen op 24 
april 1934 en overleed, na ontvangen 
van het Sacrament der Zieken op 9 
ianuari 1979. Na de uitvaartsdienst op 

•· 12 januari in de parochiekerk van Zen
der.en is ze te rusten gelegd op het R.K. 
Kerkhof. 
Als we ons Annie Withag-Elferink in 
dankbaarheid herinneren, nu ze van ons 
is heengegaan, dan wil dat zeggen, dat 
ze een heel goede vrouw en moeder is 
geweest. We weten ook dat ze voor 
haar man en kinderen, haar ouders, 
broers en zusters veel heeft betekend. 
De droefheid bij haar overlijden is daar
om des te groter, nu ze op een leeftijd, 
waarop velen nog in de kracht van hun 
leven zijn, ons heeft moeten verlaten. 
Ze leefde graag en het afscheid van 
haar man en kinderen is haar bijzonder 
zwaar gevallen. Hoe kan het ook an
ders: de zorg voor haar gezin zag ze 
als haar levensopdracht, voortij dig 
heeft ze deze moeten afbreken. 
Ze heeft voor haar gezin gewerkt en 
altijd met plezier, ze heeft de vruchten 

ervan niet mogen zien. Ze besefte dat 
ten gevolge van haar dodelijke ziekte 
een centrale plaats in het gezin zou 
wegvallen, een plaats die door niemand 
kan worden ingenomen. Daarom heeft 
ze met al haar levenswil geworsteld 
met de dood tot haar krachten waren 
uitgeput. 
Volgens onze berekening is ze te vroeg 
heengegaan, de kinderen ktmnen moe
der niet missen, haar man kan haar 
evenzeer niet missen en haar familie en 
kennissen zullen erg bedroefd zijn bij 
dit verlies. Toen ze de laatste weken 
inzag dat geen enkele hulp haar leven 
nog kon verlengen, heeft ze zich als 
een gelovige vrouw overgegeven aan 
het onvermijdelijke. Ze wist haar leven 
in Gods hand en ze vertrouwde er op, 
dat haar leven zich zou voortzetten op 
de plaats waarheen de Heer van . leven 
en dood ons allen eenmaal zal oproepen. 
In de hemel wacht ze nu op haar man 
en k inderen. 
Erg bedroefd omdat ze is heengegaan, 
maar dankbaar voor al het goede dat 
ze ons gegeven heeft, willen wij die 
achterblijven, haar leven gelovig over• 
geven in Gods liefdevolle handen. 

Voor uw medeleven bedanken wij u 
hartelijk. 

Fam. Withag 


