


In dankbare herinnering aan 
MARIA JOHANNA OUDE ELFERINK 

weduwe van 
ALBERT BERNARDUS ROSENS 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 12 augustus 
1914. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken over
leed zij in het Streekziekenhuis te Hengelo Ov. 

·-''op 10 september 1993. 
De Plechtige Uitvaart vond plaats vanuit de St. 
Antoniuskerk te Oldenzaal op 14 september 
d.a.v. , waarna de crematie te Usselo. 

Daags na haar verjaardag brak zij ongelukkiger
wijze haar been. Omdat zij ook reeds op de 
wachtlijst stond voor een schouderoperatie, was 
haar handicap wel heel zwaar. Met bewonde
renswaardige moed onderging zij alle behande
lingen in het ziekenhuis te Hengelo. Er kwamen 
moeilijke dagen en nachten. Omringd door haar 
dierbaren ontving zij het Sacrament der Zieken. 
Er gloorde weer hoop op beterschap, doch een 
complicatie bracht nog onverwacht een einde 
aan haar leven. 
Een grote leegte valt er nu, vooral voor haar zus 

in de Molenkamp. Trouw bezochten ze elkaar 
wekelijks. Ook haar zus uit Roosendaal heeft 
het hele ziekteproces meegemaakt. 
Een van de vrijwilligsters bleef haar trouw tot 
het einde. 
Zo'n tien jaar heeft zij in de Mariahof gewoond 
en was een zeer gewaardeerde bewoonster. Kla
gen deed ze niet en ondanks haar eigen zwakke 
gestel, was ze altijd bezorgd voor anderen. Heel 
moedig ging zij door het leven. Ze leefde vanuit 
een diep en eenvoudig geloof in God als een 
Vader die alles uiteindelijk ten goede leidt. 
Ondanks ons grote verdriet om haar heengaan, 
zijn we dankbaar voor al het goede dat wij van 
haar mochten ontvangen. 
Vol vertrouwen geven wij haar terug in de 
handen van haar Schepper. 
Moge zij nu de rust en de vrede ervaren waarna 
zij zo verlangde. Wij dragen een mooie herinne
ring aan haar mee. 

Voor al uw blijken van medeleven en uw be
langstelling, danken wij U van harte. 

De familie 
Oldenzaal, september 1993 


