
In dankbare herinnering aan 

Gradus Hermannus Elferink 
(Gerard) 

Echtgenpot van J.M.G. Hobbelink 

Pa werd geboren op 31 juli 1922 in Losser. 
Na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken is 
hij gestorven op 30 juli 2004. Na de Eucharistieviering 
op 3 augustus 2004 hebben we hem ter ruste gelegd 

op het R.K. kerkhof te Losser. 

Pa. 
Oe laatste week heb ik veel nagedacht over jou. Hoe je 
altijd was en wat je overal van vond. Je was voor altijd 
recht door zee. Je had een hekel aan oneerlijkheid en 
was daar heel duidelijk over. 
We hebben ook veel van jou geleerd ,gewone dingen die 
volgens jou iedereen moest kunnen, zoals een fietsband 
plakken, koeien melken, een kip slachten, met de zeis 
maaien, en vrooten vangen. Je verbaasde je erover dat 
niet iedereen dat kon. "Kan nog gen band plakk'n kunt 
nog gun vroot vangenlll was dan zijn reactie. 
Ook zojn aandacht voor onze opvoeding was duidelijk 
aanwezig. Als het onweerde dan zei hij altijd tegen ma, 
doe dat verschrikkelijk vond: "Stil 'Annie' nig bang maken. 
Dat is gewoon onweer• . Een vaak gemaakte opmerking 
van hem was dan ook: "Kinderen worden niet bang 
geboren ze worden bang gemaakt". 
Het werk bij de K.l. met zijn collega's was hem alles. In 
het begin stond hij bekend als de 'motorbol', scheurend 
van boer naar boer om de koeien te insemineren. Later 
werd de motor ingeruild voor een van zijn vele auto's. 's 
Morgens vroeg reed hij naar de K.f. stal in Fleringen om 
daar de dag met zijn collega's te beginnen. 
Toen hij gestopt was met werken hield hij zich volop 
bezig met zijn grote hobby: zijn koeien. Meerdere keren 

per dag liep hij door de wei om zijn vee en weiland te 
inspecteren. Ook was hij vaak in Lonneker op de boerde
rij van zijn dochter en bij de 'Kolker' om met het vee 
bezig te zijn. Dat was zijn lust en zijn leven. 
Zijn kleinkinderen betekenden veel voor hem hij leerde ze 
graag van allerlei dingen die ik ook van hem leerde, zoals 
vuurtje stoken en klimmen in bomen, hakken met de bijl 
en het nut van een zakmes. En als ze sliepen bij opa en 
oma dan zij hij altijd: "Welterusten, kop in 't kussen. kop 
în arm, slaap warm"'. 
Een andere grote hobby van hem was de moestuin. 
Aardappelen, sla en bonen waren favoriet. Wij wisten aan 
tafel precies welke oogst goed gelukt was. "Nem nog 
wat, anders geel 't kapot". 
Oe zondagmorgen bestond voor hem uit: om negen uur 
naar de kerk, dan met ma koffie drinken en daarna kaar
ten in café Lemmink. Dit was zijn u~je iedere week, ver
halen vertellen en nieuws horen. 
Toen vorig jaar het bericht kwam dat hij kanker had was 
dat een grote klap voor hem, maar hij zei: "Ik heb geen 
keus, doe maar wat jullie denken dat goed voor mij is". 
Toen hij afgelopen week zondag tijdens het bezoekuur 
een hersenbloeding kreeg was het einde nabij. Hij heeft 
niet geleden en toen donderdagavond dochter Ria kwam 
vond hij het goed. Hij was klaar en sliep vredig in. 

Gerard, Pa, Opa, bedankt voor alles, je wijze lessen, 
bezorgdheid en alles wat je ons geleerd hebt. Pa, je hebt 
het goed gedaan, rust zacht. 

We bedanken iedereen die met ons meeleefde en diege
ne die Pa mede hebben verzorgd. 

Mevr. Elferink-Hobbelink 
Ria& Bennie 
lne & Peter 
Paul & Carola 
De kleinkinderen 


