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Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDUS ANTONIUS OUDE ELFERINK 

echtgenoot van 

Maria Antonia Gezina Oude Brunink 

Hij werd geboren te Denekamp 4 aug. 1899 
en is in de vrede van Christus overleden te 
Oldenzaal 28 februari 1976. Hij werd begraven 
op het r.k. kerkhof te Denekamp 2 maart 1976. 

Met een gevoel van dankbaarheid denken we 
terug aan deze ons zo dierbare mens. Naast 
de droefheid in ons hart, zijn we dankbaar dat 
we deze oprechte en zorgzame man en vader 
in ons midden mochten hebben. 

Hij was geen man van woorden alleen of 
van uiterlijke zaken. maar wel met opvallende 
gaven van geest en hart. Hij was een voor
beeld van diep christelijk geloof, dat beleefd 
werd in het leven van alle dag in lief en leed. 
Hij is ons voorgegaan in zorgen en werken 
voor zijn gezin en zaak. Hij is klein begonnen 
maar door hard werken heeft bij veel bereikt 
voor de zijnen . In zijn geestige opmerkingen 
liet hij ons steeds opnieuw het betrekkelijke 
van alles zien. En ondanks tegenslagen in bet 
leven bleef bij een blij mens. Hij is ons voor
gegaan in naastenliefde en gebed, waarin hij de 
kracht en de troost vond om de vreugden en 
het verdriet van het mensenleven te verwer
ken. Zijn leven is goed geweest en God heeft 
pem daarvoor gezegend. 

Wij bidden God de Heer van leven en dood, 
dat Hij tot hem moge zeggen : .,Goede en ge
trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van 
de Heer", zodat hij verenigd moge zijn met 
zijn geliefde zoon Harrie. 

Mijn lieve vrouw, ik dank je voor alle liefde 
en zorg voor mij, en ik wens je veel sterkte 
toe voor de toekomst. Mijn kinderen, kleinkin
deren, familie en kennissen, dank ik voor alle 
goedheid en vriendschap voor mij. Blijft moe
der met uw zorg omringen en vergeet mij niet 
in uw gebed en herinnering. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens 
de ziekte en na "t overlijden van mijn 

beminde echtgenoot, en onze zorgzame 
vader. behuwdvader en opa betuigen wij 

U onze hartelijke dank. 

Familie Oude Elferink-Oude Brunink 

DENEKAMP, maart 1976. 

Wilbelminastraat 29 

J. Benneker, Koster Denekamp 


