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Ter herinnering aan 

Gerard Oude Elferink 

.,, Geboren te Denekamp op 17 augustus 1932. 
· · Overleden te Enschede op 23 juni 2005. 

Na de Uitvaartviering op dinsdag 28 juni hebben 
we Gerard begeleid naar zijn laatste rustplaats 
op het R.K. kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 

Gerard was een natuurmens. Het liefst was hij 
bezig in zijn volkstuintje. Ook zijn tuin bij het 
huis zag er altijd verzorgd uit. 
In zijn arbeidszaam leven heeft hij in de bouw 
gewerkt als timmerman. Maar na zijn hartinfarct 
in 1981 kwam hij in de wao. Maar stil zitten was 
niets voor hem. In zijn garage bij huis maakte 
hij geveltekens, vogelhuisjes , schemerlampjes 
en kaarsenstandaarden. Ook bij zijn kinderen 
was hij vaak in de weer om het huis naar hun 
wensen op te knappen. Hij stond voor iedereen 
klaar om met zijn vakmanschap te helpen bin
nen zijn mogelijkheden. 

Jaren is hij lid geweest van de vrijwillige brand
weer. De maandelijkse bijeenkomst van de 
oud-brandweerlieden sloeg hij nooit over. Op 
straat kon je hem vaak tegenkomen met zijn 
teckel. Hij was dan altijd in voor een praatje met 
de mensen die hij ontmoette. Bij de paasge
bruiken in Denekamp liep hij altijd mee voorop 
bij het Paastaak slepen. Jarenlang was hij de 
man die de teerton en ladders moest vasttim
meren. 
Op zijn zestigste haalde hij nog zijn rijbewijs, 
om zo met Sinie naar de kinderen en familie te 
kunnen gaan of eens lekker rondtoeren door 
het Twentse land. 
De laatste jaren werd hij ernstig ziek. Bijna een 
half jaar heeft hij in het ziekenhuis gelegen en 
vele operaties ondergaan. Maar telkens kwam 
hij er weer bovenop. Naar de kerk gaan was 
hem onmogelijk. Maar thuis ontving hij de com
munie. Dat gaf hem kracht zijn ziekte te dragen. 
Maar opnieuw moest hij in het ziekenhuis wor
den opgenomen. En na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken is hij rustig ingeslapen, 
omringd .door zijn familie. 

Voor uw blijk van meeleven tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden zeggen wij u hartelijk dank. 

Sinie Oude Elferink - Kip 
en kinderen 


