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In liefdevolle herinnering aan 

Annie Oude Elferink - Grashof 

echtgenote van 

Frans Oude Elferink 

• 3 juli 1940 t 5 december 2013 

Wij hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens 
de Uitvaartplechtigheid in de H. Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna we haar ter ruste hebben gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Annie werd geboren op 3 juli 1940 aan de 
Rodenmorsweg te Noord . Deurningen. Daar groeide 
zij op met 5 broers en 2 zussen. Zij bezocht de lagere/ 
huishoudschool te Denekamp. 
Haar eerste betrekking was hulp in de huishouding 
bij de familie Bernink van museum Natura Docet. 
Liefde en eerbied voor de natuur werden daar 
bevestigd en heeft zij altijd behouden. Door huiselijke 
omstandigheden werd zij geroepen om haar oudste 
broer Jan op de boerderij bij te staan en in de 
huishouding te helpen . 
Begin jaren 60 leerde Annie Frans kennen Zij 
trouwden op 20 november 1965 onder barre winterse 
omstandigheden. Zij betrokken hun nieuwbouwwoning 

op de Kerkeres te Denekamp. Daar hebben ze samen 
een gelukkig leven geleid, dat werd verrijkt met de 
geboorte van hun zoons André en Ivo. 
Annie hield niet van pracht en praal en was met 
weinig tevreden . 
Zij onderhield een hechte band met haar familie en 
wist dit op verjaardagen en partijtjes op humorvolle 
wijze te accentueren. Haar voordrachten, gedichten 
en werkstukjes zijn bekend. Dit geldt ook voor de 
lekkere biersoep die zij haar gasten op haar eigen 
verjaardag voorschotelde. 
Zoals Frans bezig was met zijn duiven, zo zorgde 
Annie voor gezelligheid binnenshuis. In haar duiventil 
was iedereen graag gezien in het bijzonder ook de 
vrienden van André en Ivo. 
Maar zoals dat gaat, ook de gezondheid van Annie 
nam de laatste jaren af. Nog amper hersteld van 
een hartoperatie, werd bij haar een ongeneeslijke 
hersenziekte vastgesteld, waardoor zij gaandeweg de 
vaste grip op haar leven verloor. In juni 2012 werd zij 
opgenomen in Helmerzijde te Enschede en na een 
tussenperiode in Oldenhove te Losser in juli j.l., in het 
verpleeghuis Gerardus Majella te Denekamp. Daar is 
zij in de ochtend van 5 december in het bijzijn van 
haar gezin vredig in haar slaap overleden. 

Wij willen allen die Annie in haar leven en gedurende 
haar ziekte voortgeholpen hebben hartelijk danken. 
Ook willen wij u bedanken voor uw warme 
belangstelling en medeleven. 
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