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In dankbare herinnering aan 

~~~::··5- Henni Elferink 
"~: ·~ echtgenoot van 
-~- ·~. Di na Platenkamp 

llij werd geboren op 24 juli 1925 te Alber~en. 
Op Tweede Paasda~ 5 april 1999 is hij thuis 
overleden, na gesterkt te zijn door het H. 
Sacrament der Zieken. Tijdens de 
Eucharistieviering op 9 april in de parochie
kerk, "~!aria Onbevlekt Ontvangen" te 
Zenderen, hebben wij afscheid van hem geno
men en hem daarna ter ruste gelegd op het 
kerkhof aldaar. 

Henni is opgegroeid in een gezin van acht kinde
ren. waar liefde. saamhorigheid en hard werken 
belangrijk waren. Al op jonge leeftijd moest hij hel
pen op de boerderij van zijn ouders. In de oorlog 
was hij. evenals vele anderen, genoodzaakt onder te 
duiken. 

In 1952 trouwde hij met Dina Platenkamp, waarna 
hij samen met haar de boerderij voortzette en met 
veel inzet en plichtsbetrachting de zorg voor de 
kinderen op zich nam. 

Vader was een eenvoudig hardwerkende man die 
altijd klaar stond voor anderen. 11 ij had een opge
ruimd karakter, bij wie je altijd terecht kon voor 
een goed gesprek of een gezellig praatje. Vooral de 
klein- en achterkleinkinderen zullen hem gedenken 
als een opgewekte opa, met leuke grappen en bij
zondere humor. Henni was meerdere jaren 
bestuurslid van de plaatselijke landbouworganisatie 

van de A.B. T.B. 1\oaberhulp was voor hem als van
zelfsprekend. Genieten kon hij vooral van de fami
lie- en verjaardagspartijtjes. Veel plezier beleefde 
hij ook, samen rnel moeder en Jens en Trui aan de 
gezellige fietsvakanties in Uelsen. 
De laatste jaren liet zijn gezondheid duidelijk te 
wensen over. liet was voor hem soms moeilijk te 
accepteren, steeds een stapje terug te moeten doen. 
Dankbaar was hij voor de geweldige belangstelling, 
die hij tijdens zijn ziekte bijna dagelijks mocht 
ondervinden van kinderen. kleinkinderen, familie 
en bekenden. In het bijzonder zijn beide broers. die . 
hem dagelijks kwamen bezoeken. 
"Bedankt veur't bezoek, komt wier, en past op veur 
ongeluk'n", was bij vertrek van hel bezoek een 
bekende uit~praak van hem. 

De laatste weken waren voor hem misschien wel de 
moeilijkste. Toen hij vernam dat hij thuis verzorgd 
kon worden, was hij daarvoor erg dankbaar. Door 
de grote zorg en inzet van moeder, Ria en Wim en 
zijn sterke wilskracht, heeft hij zijn strijd op moe
dige wijze gestreden en op waardige wijze afscheid 
van ons genomen. Daarbij gesteund door de wanne 
belangstelling van velen. 

Voor uw t'e/e blijken uan belangstelling en medele
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieue man, zorgzame uader en opa, zeggen wij u 
oprecht dank. 

A/bergen, april 19_9_9 
Looleeu·eg 11 

Dina Efferink - Platenkamp 
kinderen en kleinkinderen 


