
Dit heengaan 
is 

een nieuw begin 



t 
Moge dit plaatje voor U een dankbare 

herinnering zijn aan- en een vraag 
om gebed voor 

JOSEPH GERHARD ELZINGA 
Hij werd geboren te Enschede op 24 de-
cember 1905. Sinds 4 december 1983 
was hij weduwnaar van 

Antonia Bernardina Buursen 
Op 12 augustus 1987 is hij in de vrede 
van Christus overleden te Enschede. 
Met een plechtige Eucharistieviering in 
de kapel van het Dr. Ariënstehuis te 
Glanerbrug hebben wij op 17 augustus 
afscheid van hem genomen. 

De dood van onze goede vader en opa 
kwam toch nog vrij onverwacht. 
Door een arbeidzaam leven heeft hij 
zich geheel en al ingezet voor zijn gezin. 
Als fijn-mechanicus was hij vele jaren 
werkzaam bij verschillende bedrijven, 
vooral bij Holland Signaal. 
Enerzijds had hij een wat gesloten na-
tuur, wist hij zich niet zo gemakkelijk 
aan anderen te geven. Maar tegelijk 
kwam de wijze, waarop hij zijn taak als 
vader en echtgenoot uitoefende voort 
uit oprechte zorg voor de zijnen. 

Zijn gezin betekende alles voor hem. 
De dood van moeder, met wie hij 51 jaar 
lief en leed gedeeld had, bracht een 
grote leegte in zijn bestaan. Na meer 
dan 50 jaar gewoond te hebben op het 
Hageland, waar hij een trouwe parochi-
aan was van de H. Hartkerk, was de ver-
huizing naar het Dr. Ariënstehuis voor 
hem een grote overgang. Hoewel hij 
dankbaar was voor het meeleven van 
kinderen en kleinkinderen en voor de 
zorg, die hij ontving, ging hij steeds 
meer verlangen naar de dood. A ls gods-
dienstig man is hij aldoor de zijnen 
voorgegaan. Ook zelf bleef hij voort-
durend kracht zoeken bij Christus in de 
H. Eucharistie. Daarom vertrouwen we, 
dat God nu ook tot hem zal zeggen: 
"Goede knecht, over weinig waart ge 
trouw, over veel zal Ik U stellen: ga 
binnen in de vreugde des Heren." 

(Mt. 25,23) 

Moge hij rusten in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en 
ter gedachtenis aan hem. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


