
VERGEET MIJ NIET 
EN WEES 

GOED VOOR ELKAAR 



t 
Dankbaar voor alles wat hij voor zijn lieve vrouw 

en kinderen betekend heeft, gedenken wij 

Hendrikus Johannes Elshoff 

Geboren te Losser op 6 juni 1907, koos hij na de 
schoolopleiding voor het beroep van metselaar. 
Hij hield ervan om scheppend bezig te zijn, daar
bij hadden kerk- en scholenbouw zijn voorkeur. 
Al vroeg voelde vader zich aangetrokken tot het 
politieke en sociale leven in zijn woonplaats. 
Ruim 30 jaar maakte hij deel uit van de gemeen
teraad van de toenmalige K.V .P.-fractie . 
Daarnaast zat hij in besturen van K.A.B., Katho
lieke Gezinszorg, W it / Gele Kruis en Woning
bouwvereniging. 
H.M. Koningin Juliana behaagde het, hem daar
voor op 19 april 1971 te benoemen tot ridder in 
de orde van Oranje Nassau. 
Mede dankzij zijn inzet kwam de Mart inuskerk 
tot stand . 
Hij beschouwde dit dan ook als zijn levenswerk. 
Naast deze bezigheden stond vader altijd klaar 
voor moeder, met wie hij ru im 50 jaar gelukkig 
getrouwd is geweest. 
Samen hebben ze negen kinderen liefdevol 
grootgebracht en zo lief en leed met elkaar ge
deeld. 

Ze waren blij als ze met hun "Datje" de kinderen 
konden gaan bezoeken. 
Na het overlijden van moeder werd zijn gezond
heid langzaam zwakker. 
De laatste jaren was hij aangewezen op de lief
devolle zorg van anderen. 
Op 6 maart om 21 .15 uur moesten wij afscheid 
nemen en kwam er een eind aan het aardse le
ven van een zorgzame echtgenoot, lieve vader 
en opa. 
Goede God, wij vragen U, neem vader op in Uw 
hemelse Koninkrijk, waar hij weer verenigd 
word t met zijn vrouw en dochter. 

Blijf met me praten 
Wanneer mijn lijf je heeft verlaten, 
als je oud en eenzaam bent, 
blijf dan toch met me praten, 
opdat m1ïn geest zich tot je wendt. 
Mijn lichaam heeft zijn tijd gehad, 
mijn geest blijft eeuwig leven 
Wees daarom niet bedroefd, mijn schat, 
ook jij zult dit beleven. 

Wij danken U hartelijk voor uw medeleven tij
dens zijn ziekte en de goede verzorging in het 
verzorgings- en verpleegtehuis. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 
Familie Elshoff 

Losser, maart 1994 


