
Hij uocrl mij naar malmn , 
maar ik kan rusten ; 

· Hij mkmikl mijn zirl. 
Ps 22, 2 ·! 



In dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA HENDRIKA. PLECHELMA 
OUDE ELFERINK 
echtgenote van 

BERNARDUS JOHANNES VAN BENTHEM. 

Zij werd geboren in Oldenzaal op 20 juli 
1891. Voorzien van het H. Sacrament der 
zieken, is zij overleden te Enschede op 13 
mei 1979. Tijdens de Eucharistieviering in 
de Antoniuskerk te Oldenzaal hebben wij 
16 mei d.a.v. afscheid van haar genomen, 
waarna wij haar te rusten hebben gelegd 
op het r.k. kerkhof aldaar. 

Op 87-jarige leeftijd is zij na een langdu
rige ziekte van mij heengegaan. Zij heeft 
zich volvertrouwen overgegeven aan haar 
God en Vader. Heel haar leven heeft zij 
een groot godsvertrouwen gehad. Dat gaf 
inhoud aan haar leven. Dat gaf haar de 
nodige moed en kracht in alle omstandig
heden . 
Voor mij was zij 'n goede zorgzame vrouw. 
Samen hebben wij ruim dertig jaren een 
gelukkig leven gehad. In huis was alles 
netjes en bovendien heeft zij in ons hu
welijk ook nog buitenshuis samen met mij. 
enige jaren bij Gelderman gewerkt. Zij 
heeft mij dus c;,cht ter zijde gestaan. Daar 
ben ik haar bijzonder dankbaar voor. 

Zij was een gelovige vrouw, trouw in het 
gebed en trouw aan de kerk. Zij zag de 
noden in de wereld en gaf naar vermogen 
geld aan de Missie. 
De laatste jaren werd zij erg doof en slecht 
ter been, hetgeen haar werklust afremde. 
Dat werd de laatste fase in haar leven. de 
overgang naar het eeuwige leven na haar 
dood . 
Aan allen die met ons hebben meegeleefd 
en voor haar gezorgd hebben. spreek ik 
mijn dank uit. Hierbij wil ik ook het ver
zorgend en verplegend personeel in de 
Mariahof. in het ziekenhuis en in ' t Kleine 
Vaert graag vermelden. 
Vooral ben ik God dankbaar voor alles wat 
zij voor mij en anderen heeft betekend. 
Moge Hij haar belonen voor haar inzet, 
liefde en zorgzaamheid. Zij ruste in de 
vrede van de verrezen Heer. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en 
bij het overlijden van mijn lieve vrouw, 
zeg ik U allen hartelijk dank. 

B. J. van Benthem 

Oldenzaal, mei 1979 
Mariahof, Beatrixstraat 64 


