
Sterven in vrede 
is met een gerust hart je ogen sluiten 

In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Johannes Hendrikus Elferink 
"Johan" 

weduwnaar van Marietje Hobbelink 

Hij overleed op 9 september 2012 te Enschede op 
87-jarige leeftijd. Na de Uitvaartplechtigheid 

op 14september 2012 In de parochiekerk van de 
H. Maria Geboorte hebben we hem ter ruste gelegd 

op het R.K. kerkhof te Losser. 

Pa was een markante man, recht door zee, iemand 
waar je niet om heen kon. Hij is geboren op 6 april 
1925 in een groot gezin, waar hij altijd met veel 
warmte over sprak en goede herinneringen had aan 
zijn jeugd in de Zoeke. 
In de oorlog moest hij als jonge man werken in 
Duitsland. Toen Nederland in 1945 bevrijd werd, was hij 
dan ook vastbesloten om mensen in oorlogsgebieden 
te gaan helpen. Hij melde zich op 20-jarige leeftijd als 
vrijwilliger voor de militaire dienst. Dit betekende 
voor hem dat hij In 1945 per boot naar Amerika ging, 
om daar in zes maanden te worden opgeleid tot 
marinier. Na voltooiing van zijn mariniersopleiding 
vertrok hij met vele anderen naar Nederlands-Indië, 
Pa heeft uiteindelijk drie jaar in Indië gediend. Jaren 

waarin hij veel heeft meegemaakt en beleefd. Hij kon 
hierover dan ook hele verhalen vertellen, thuis staat 
nog een legerkist vol met herinneringen aan die tijd, 
zoals de brieven die hij van zijn moeder kreeg. 
Eenmaal terug in Nederland ging Pa werken als 
vrachtwagenchauffeur eerst bij de ABTB en later bij de 
kruidenier als chauffeur-bezorger dit vond hij prachtig 
en hier bleef hij werken tot aan zijn pensioen. 
Pa, een man waar op je kon bouwen, als hij ergens 
ja tegen zei, dan bleef hij trouw aan zijn woord. Zo 
heeft hij jarenlang met veel toewijding zijn taak 
bij de vrijwillige brandweer in Losser vervuld. Zijn 
kogelwerp-vereniging Vooruit Losse r, dat was 
alles voor hem, toen hij zelf niet meer actief mee 
kon gooien, ging hij als het maar even kon, graag 
elke zondagmorgen een kaartje leggen in het 
clubgebouw. 
In 1959 trouwde hij met Ma en samen woonden ze 
met veel plezier aan de Drielandweg. De komst van 
Marianne en Martin maakte hun gezin compleet. 
Pa was een actieve en sportieve vader, hij heeft zijn 
kinderen dan ook leren zwemmen en samen maakten 
ze allerlei uitstapjes. De komst van zijn kleinkinderen 
maakte van hem een trotse opa. Met verjaardagen had 
hij steevast een chocoladereep voor de kleinkinderen, 
en dat ze goed moesten kijken, want er zat natuurlijk 
nog iets extra's in. 
Pa was een man die hard kon werken en dat moest 
dan altijd gebeuren met de grootste bezem, hark of 
schop; rustig aan, zat gewoon niet in zijn aardl Hij 
stond als eerste klaar om je te helpen. Hierbij was 
de groentetuin zijn domein, ook dit jaar nog heeft hij 




