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Ter herinnenng aan 

Lizetta A.M. Gollenbeek-Eiferink 
(Lien) 

Ze werd geboren te Lonneker op 
10 augustus 1909 als dochter van 
Gerrit Elferink en Ale1da Zwerink. 

Geboren in een groot gezin leerde moeder al 
vroeg haar aandacht op anderen te richten. 
Gedurende haar leven gaf zij veel ruimte aan 
Gods geloof en was zij zeer betrokken bij het 
gebeuren in de kerk. Haar lagere schooloplei
ding kon zij niet afmaken, omdat ze thuis 
moest helpen. Al jong toonde ze haar sterke wil 
door bij haar vader de langdurig en zorgvuldig 
gekweekte krulsnor in plaats van bij, af te knip
pen. Op de Paaskermis leerde zij Hennie 
Gallenbeek kennen, met wie zij in 1934 trouw
de. Aan de Beltstraat gingen zij samen wonen 
met opa Gollenbeek, waar ze in de oorlog weg
gebombadeerd werden. Voor het gezin met 8 
kinderen moest ze hard werken. Ze naaide, 
handwerkte, haar handen stonden nooit stil. 

Haar inwonende vader, moeder en schoon· 
vader heeft ziJ tot het e1nde toe met veel helde 
verzorgd. Toen zij er gelegenheid voor kreeg, 
genoot ze van de buitenlandse vakanties en de 
familiebezoeken aan Zuid-Afrika. 
Moeder bleef fit door bijna 30 jaar dagelijks 
met vader te zwemmen. Ook als vrijwilligster 
voor de bejaardensoos, de Zonnebloem en als 
ziekenbezoekster was zij zeer actief. 
Tijdens haar bijna 69 jarig huwelijk had ze veel 
belangstelling voor haar 19 kleinkinderen en 
15 achterkleinkinderen. De laatste jaren werd 
haar gezondheid zwakker. Toch vocht zij 
steeds terug. 
Na het plotselinge verjaardagsbezoek uit Zuid
Afrika deze zomer, waar zij zeer van genoot, 
nam haar gezondheid snel af. De regie over 
wat ze nog wel en niet wilde hield ze tot het 
laatst. Tot het einde toe was ze helder van 
geest, want na het H. Sacrament der Zieken 
gaf ze moeizaam sprekend nog te kennen dat 
de Pastor niet vergeten moest worden. 
De volgende morgen op 16 oktober 2002 IS zij 
tijdens het waken van de kinderen vredig Inge
slapen. Op 21 oktober hebben we in gezins
verband afscheid van haar genomen. 

Dankbaar zijn wij U voor Uw medeleven en Uw 
belangstelling. 

De familie 


