
Een dankbare herinnering aan 

i Hermannus Johannes Elferink 

echtgenoot van 

Geertruide Maria Gezina Oosterbroek 

Hij werd geboren op 3 januari 1924 te Losser. Hij 
overleed zeer onverwacht op 4 maart 1994. Op 8 
maart 1994 namen wij afscheid van hem tijdens 
de Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te 
Losser, waarna we hem te ruste hebben gelegd 
op het r.k. kerkhof aldaar. 

We moeten afscheid nemen van pa. Niemand 
had gedacht dat dit nu al mogelijk zou zijn. Pa 
hield nog zo van het leven op zijn rustige, een· 
voudige manier met vertrouwen in God. 
Zijn gezin was alles voor hem. Je kon hem alles 
vragen, maar hij zei pas iets wanneer hij er even 
over nagedacht had, altijd gericht op de toe· 
komst. 
Alle kinderen probeerde hij zo goed mogelijk te 
helpen, wat hij tot op de laatste dag van zijn Ie· 
ven nog met veel plezier heeft gedaan. 
Ook ging hij elke dag met plezier helpen met het 
melken en voeren van het vee. De boerderij was 
van grote betekenis voor hem. Het werk. zoals 
met een schop of bezem, ging hem gemakkelijk 
af. 

Hij genoot van de kleine dingen, vooral van zijn 
kleinkinderen, die opa zullen blijven herinneren 
als de opa die altijd een snoepje voor ze had. 
Opa, die tijdens het oppassen de kleinkinderen 
mee naar buiten nam om te wandelen en ze 
wees op de dingen van de natuur, zoals de vo· 
gels en hun specifieke nesten. 
Steeds vaker deed pa de dingen die voor hem 
het leven rijker maakte, samen met ma. 
Hij vond het mooi om er met de fiets op uit te 
trekken, te zwemmen, of eens in de week met 
zijn leeftijdsgenoten te gaan kogelwerpen. 
Hij was graag onder de mensen, broers en zus· 
sen, maar ook de mensen u1t de buurt waren 
hem heel dierbaar. 
Voor pa en ma kreeg het leven meer waarde 
door elk jaar deel te nemen aan de H. Gerardus
processie en de pelgrimstocht naar Kevelaer. 
We kunnen ons troosten met de gedachte dat pa 
een welbesteed leven heeft gehad. 
Pa bedankt, je was een lieve man, een zorgzame 
vader en opa voor ons. 

Voor uw blijken van meeleven, na het zo plotse· 
ling overlijden van mijn man, onze vader en opa 
zeggen wij U hartelijk dank. 

G. M. G. Elferink-Oosterbroek 
Kinderen en kleinkinderen. 


