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Pa is opgegroeid in een degelijk gelovig kathClliek 
gezin met acht kinderen. Al vroeg leerde h1J de 
noodzaak van werken. Er moest brood op de plank 
komen. Hij ging werken in Borne. De fabriek van 
Spanjaard heeft in hem niet minder dan 43 jaar 
een zeer ijverige, toegewijde en betrouwbare werk
nemer gehad. 
Door zelfstudie en belangstelling voor de wereld 
wist hij zich op te werken tot iemand die wist wat 
er in de wereld te koop was. Zijn talenten, zeker op 
het gebied van organisatie en boekhouding, heeft 
hij niet onder de korenmaat verstopt, maar . er 
steeds gebruik van gemaakt ten dienste van z1Jn 
werk, de maatschappij, de kerk en zijn gezin. 
Pa was iemand die altijd klaar stond om anderen te 
helpen. Hij zou nooit iemand te kort doen. Daarbij 
was hij een hartelijke en opgewekte man, die veel 
oog had voor de zonnige kanten van het leven. 
Pa was een grote bewonderaar van Gods schepping 
en kon enorm genieten van het werk in de tuin bij 
zijn huis . Daarin zag hij zoveel moois dat het hem 
inspireerde om zijn leven te zien als een tuin waar 
licht en donker harmonieus in elkaar overgingen. 

De donkere kanten in zijn leven, tegenslagen die hij 
net als iedereen tegenkwam, kon hij zien als tegen
hangers van de meevallers. Door de donkere plan
ten komen de lichtere beter tot hun recht. 

Met Ma is hij 48 jaar gelukkig getrouwd geweest. Ze 
waren voor elkaar een steun en toeverlaat. Wij als 
kinderen en kleinkinderen voelden ons bij hen op 
ons gemak. Pa was graag thuis aan de Looleeweg en 
kon de laatste jaren bijzonder genieten van het 
nieuwe huis en de tuin, waarin hij veel werk heeft 
verzet. Jammer dat pa niet langer van dit alles heeft 
kunnen genieten. Het was dan ook voor ons allen 
een grote teleurstelling toen JJ_a OJJ 12 maart j.1. t_e 
horen kreeg dat hij ongeneeshJk ziek was. Maar h1J 
klaagde nooit en bleef humoristisch en optimis
tisch. Dat kon hij, omdat hij oprecht geloofde m dat 
andere huis, van die andere Vader, waar volgens de 
woorden van Jezus plaats is voor velen. We danken 
God voor zijn leven hier bij ons en bidden dat hij 
nu die andere woning mag zijn binnen gegaan, om 
voor eeuwig gelukkig te zijn. 

Pa, bedankt voor je goede zorgen, we zullen je elke 
dag missen. 

Voor uw vele blijken van belangstelling en medele
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van m_ijn 
lieve man, zorgzame vader en opa, zeggen WIJ u 
oprecht dank. 

Albergen, juni 2000 
Looleeweg 8 

Annie Elferink - Degger 
kinderen en kleinkinderen 


