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IN MEMORIAM 



Een vaarwel van 

Sernardus Hendrikus Antonius 
Maria Elfrink 

aan z1jn ouders Bennie en Marietje, 
aan zijn zus Anja, 
aan ziJn familie, 
aan leerkrachten en medescholieren, 
aan sportvrienden en kameraden. 
Hij werd op 13 maart 1969 te Losser 
geboren. Door een korte, onbeschrijfe
lijke ziekte werden wij allen opgeschrikt; 
Ben ontving de ziekensakramenten in 
.,Ziekenzorg" te Enschede en stierf er 
11 november 1985. Op het kerkhof van 
de Maria Geboorteparochie te Losser 
werd hij begraven 15 november 1985. 

Ben heb je tevergeefs geleefd ? Is jouw 
leven te vroeg beëindigd? 
Een hartverheffende gedachte is, dat 
Ben dageliJkS zijn ouders en zus 's mor
gens een kop thee bracht. Vreemd dat 
hij plannen maakte om een horeca
opleiding te gaan volgen? Hij wilde voor 
andere mensen zorgen. 
Een andere gedachte komt op, dat Ben 
vol ijver probeerde mensen en vrienden 
in zijn omgeving gelukkig en tevreden 
te maken. Hij kon er zo smakelijk van 

genieten. Soms struikelde hij dan over 
zijn eigen woorden en benen. 
Allerlei grappen en onverwachte inval
len spookte hij uit in kleine gebaren of 
met woorden. Ben had een diepgaand 
karakter. 
Hij genoot van het leven, hij alleen en 
hij met vele anderen: misdienaars, voet· 
ballers. Zijn ouders, Anja, opa Bernard, 
oma Riek, oom Toon en tante Marietje, 
eigenlijk met iedereen. 
Ben was zeer gelovig. Hij voelde aan, 
dat de wensen van hen, die God eren, 
vervuld worden. God hoort hun geroep 
en komt hen te hulp. De Heer bewaart 
alwie Hem bemint. Ben zocht geluk 
en tevredenheid en wij willen hem graag 
de hemel zien binnengaan om er nu 
voor zichzelf en voor .,onze zaak" bij 
God present te zijn. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze allerliefste zoon en broer, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

B. A. M. Elfrink 
M. J Elfrink- Beijerink 
Anja 




