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Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Hermina Elferink 

weduwe van 

Hermanus Gradus Welman 

Ze werd 14 september 1919 geboren in de 
Zoeke te Losser en overleed 27 november 1997 
in het ziekenhuis te Enschede. Dinsdag 2 
december 1997 hebben we haar na de uitvaart
viering in de Gerardus Majellal<erk te 
Overdinkei te ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Anna Elferink, de oudste van 13 kinderen, 
geboren en getogen op de boerderij in de 
Zoeke en op haar laatste verjaardag nog stra
lend middelpunt van een grote familiereünie. 
Een vrouw die de namen kende van half Losser 
en de overlijdensberichten in de krant als geen 
ander volgde. 
Moeder Weiman, een eenvoudige en wilskrach
tige vrouw die samen met haar man en later 
met haar zoon Bennie van de boerderij aan de 
Kolkersweg maakte, tot wat die nu is. 
Een zuinig en sober levende vrouw, wars van 

overdreven en bijzondere dingen. Iemand die 
begraven wilde worden zoals 18 jaar geleden 
haar man 'zonder pronk'. 
Een vrouw die graag nog een tijdje geleefd had, 
maar anderzijds dankbaar voor de 16 jaren na 
die Ingrijpende operatie. 
Een gelovige vrouw ook die zo lang mogelijk 
wekelijks op de fiets naar de kerk ging, om nie
mand lastig te hoeven vallen. Een vrouw met 
groot vertrouwen in Gerardus 
Een moeder die zonder veel woorden innig ver
bonden bleef met haar overleden man, een oma 
trots op haar kleinkinderen, blij met de troost die 
ze tijdens haar laatste ziekte van die kinderen 
kreeg. 
Opmerkelijk in haar laatste levensfase was hoe 
iemand die thuis zoveel naar de TV keek, daar 
in het ziekenhuis geen behoefte aan had. Hoe 
ze daar met haar levenseinde bezig was, alles 
met haar kinderen besprak. Zich zo in alle een
voud voorbereidend op de komst van de Heer 
en op de hereniging met haar man wiens graf 
ze zoveel jaren wekelijks bezocht. 
Moeder, oma, rust in vrede. Dank voor alles. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven betoond tijdens de ziekte en na het overlij
den van onze moeder, schoonmoeder en oma 
betuigen wij u onze oprechte dank 

Kinderen en kleinkinderen. 


