
Ter dankbare herinnering 
blijven wij gedenken 

MARIA GEERTRUIDA OUDE ELFERINK 

Zij werd geboren te Denekamp op 5 fe· 
bruari 1902. Na een kort ziekbed overleed 
zij na voorzien te zijn van het Sacrament 
der zieken in ' t R.K. Ziekenhuis te Olden
zaal op 24 juli 1984. Na de gezongen Re
quiemmis werd zij 27 juli d.o.v. bij haar 
familie te ruste gelegd op het kerkhof van 
de St. Nicolaasparochle re Denekamp. 

Tante Marie was een geziene vrouw In ons 
dorp, vooral bij haar familie. die vele en 
mooie herinneringen aan haar zullen be
waren. Ze was geliefd om haar eenvoud en 
goedheid . Ze heeft veel zorg voor mensen 
gehad. Twee jaar verzorgde zij de huishou
ding op de R.K. Pastorie in Kockengen. 
Toen haar zus overleed nam zij de zorg 
voor haar ouders over. Toen deze overle· 
den waren was ze de toeverlaat bij het 
echtpaar Vonk. 
Dienend is ze door 't leven gegaan. Hierin 
vond ze haar levensvreugde en we mogen 
van haar zeggen dat ze een mooi leven 
heeft gehad. Ze heeft dan ook volop ge
leefd en daarom is ze altijd een vrouw ge· 
bleven die zich gemakkelijk kon aanpassen 
aan de veranderingen In maatsch~PPU...en 
kerk. terwijl ze toch hierbij zichzèlf_ bfe~f: 

Deze zus en tante te moeten missen zal 
ons pijn doen. maar haar geloof. dat ook 
het onze wil zijn, zegt ons dat haar leven 
niet voorbij Is maar tot voltooiïng gekomen 
is nu God haar tot zich geroepen heeft. 

Tante Marie. rust In vrede en bedankt voor 
alles wat je voor ons gedaan en betekend 
hebt. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde zuster. schoon
zuster en tante. betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Familie Oude Elferink 

Denekamp, juli 1984 
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