
Als dankbare herrnnerrng aan mr1n lieve man, 
onze zorgza~'>e vader en oMergetel ;Ie opa 

Hendrikus Johannes Elferink. 
Ho werd •b< •ren te Overdi•kel op 29 ma r• 1911 
en os. voorzoen van de H. Sacramenten oer Zre. 
•er•. op 12 oecember 1980 overleden on zotn woon. 
nuos te Losser. Op 16 december hebben WIJ hem. 
na een H Req"oemmos on de St Martrnusparochre· 
kerk, begeleod nur ZIJn laatste rustplaats op het 
R K ~erkhof te Losser 

Een langdurige en slopende ziekte, door hem 
steeds moedog gedragen zonder ZrJn opgewekt· 
heid te verliezen, heeft een einde gemaakt aan 
zrtn leven, terwrtl hoj nog zo graag had wollen 
genreten van ZIJn welverdoende .oude dag". WrJ 
kunnen terugzien op een aoor hem welbesteed 
leven. hetgeen vooral tol uotdrukkong kwam on 
ZIJn vakmanschap &Is tommerman en ZIJn grote 
zorg en loefde voor ZIJn gezon. 
Het was voor ons st~eos een genoegen om zrtn 
opsewektheod en humo11stosche .,,kop de $amen· 
levong te mogen ervaren. 
Zelfs op ZrJn nog JOnge klemkinderen had ZrJn 
karaf. ter al een pos•t•he uitvverkong. 
Ook voor hen heeft hiJ helaas ziJn voorbeetdoge 
en leerzame levenswiJZe niet lang genoeg mogen 
voortzetten. 
Woj ZrJn doep bedroefd: daarentegen weten wrJ 
gelukkog dat de dood van een goed mens niet 
hel absolute eonde betekent, 
De herrnnerrng aan een zo lieve echtgenoot, va 
der en opa zal ons altiJd brJblijven. 

WrJ z1jn God dankbaar dat H•J hem aan ons 
heeft gegeven. Woj voelen het als een oneondrge 
troost, dat hi1 nu volkomen gelukkog os Orj God 
en ook dat WIJ eens w~er samen mogen zrtn on 
ons aller Vaderhuos, 

Woe on oe gedachten zrjner geloefden leeft. hij is 
met oood. hiJ os slechts ver Neg, 
Dood is alleen hoj, doe vergeten wordt, 

Voor uw blojken van medeleven tijdens de ziekte 
en het overlijden van miJn bemrnde man, onze 
lieve vader en opa LiJn woj u zeer dankbaar. 

M. G. J. Elferink.Zwaferink 
konderen en kleinkinderen 

Losser, 16 december 1980 


