


Ter dankbare gedachtenis aan 

CORNELIA ANTHONIA HOJA 
VAN DEN HEUVEL 

echtgenote van 
Hendrikus Johannes Oude Elferink 

Zij werd geboren te Denekamp 17 juni 1924 
en is aldaar overleden in de vrede van 
Christus 17 maart 1977. Zij werd begraven 
op 't r.k. kerkhof te Denekamp 22 maart 1977. 

Zij was de "sterke vrouw" over wie de 
H. Schrift spreekt, een fijne en eenvoudige 
vrouw, maar sterk van geest. Een echtge
note vol bezorgdheid, toewijding en offer
zin die een liefdevolle aandacht had voor 
alles wat er om haar heen gebeurde. 

Nu zij onverwachts van ons is heengegaan, 
denken we terug aan haar hoe ze haar le
ven in dienst stelde van de medemensen. 
Haar levenstaak heeft ze volbracht vanuit 
haar christelijke houding, zich in liefde en 
zorg in te zetten voor de ander, die 
een beroep op haar deed. Twintig jaar 
lang mocht ze haar leven delen met haar 
echtgenoot, in lief en . leed, in ziekte en 
gezondheid, in goede en kwade dagen. 

Haar huis stond open voor de vrienden . 
van de E.H.B.O. en het Rode Kruis en ze · 
was gastvrij voor haar familie, waar ze 
zeer aan gehecht was. Ze had tijd en aan
dacht voor de zieken, voot,mensen die het 

moeilijk hadden, maar ook hield ze van 
gezelligheid. Al was ze niet gevrijwaard 
van ziekte en tegenslag. toch was ze een 
gelukkig en gelovig mens, die een lege 
plaats achterlaat aan haar man en vele 
anderen. 

Plotseling, maar niet onvoorbereid werd 
ze opgeroepen door de Heer van leven en 
dood. Haar heengaan is een pijnlijk offer, 
maar de schone herinnering aan deze vrouw 
moge aan haar dierbaren de kracht geven 
in haar geest verder te gaan tot steun 
aan elkaar. 

Mijn lieve man, moeder, familie, vrienden 
en kennissen, dank ik voor alle liefde en 
zorg . Laten we met elkaar verbonden blij
ven door ons gebed en herinnering. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming, ondervonden na 't 
overlijden van mijn beminde echtgenote 
betuig i_k U mijn hartelijke dank. 

H, J, OUDE ELFERINK 

DENEKAMP, maart 1977 
Burg. Wyniastraat 46 
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