
Je was nog zo vol plannen 

en maakte tijd voor alles 

maar tijd maakte geen tijd meer 

voor jou. 



t 
In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Angela Maria Johanna Hengelman 

Echtgenote van Gerard Elferink 

Zij is geboren op 23 december 1935 te 
Haaksbergen en overleed zeer onverwacht op 

23 maart 2005 te Overdinkel 

Je was nog zo vol plannen 
En maakte tijd voor alles 

Maar tijd maakte geen tijd meer 
Voor jou. 

Ma groeide op in een gezin van vier kinderen, 
waarvan zij de derde was. Lange jaren werkte zij 
in de confectie industrie, waar zij met veel plezier 
naar toe ging. In 1965 trouwde zij met Gerrit 
Bartels, en kregen samen een dochter. Sinds 
1974 moest zij het grote verlies van haar man 
verwerken. Ondanks alles was zij er altijd als 
iemand haar nodig had. In 1980 leerde zij Gerard 
kennen, met wie ze in 1990 op de boerderij ging 
wonen. Twee jaar later kwamen ook Melanie en 
Huub erbij wonen. Samen met Gerard had ze het 
erg goed. Op het boerenbedrijf, groentes inma
ken, werken in de tuin, aan alles beleefde zij erg 
veel plezier. Ook haar kleinkinderen waren haar 

alles. Als er een knuffel kapot was werd deze 
direct door oma gemaakt, ook was er altijd 
snoep in de kelder. En nooit was het haar te veel 
om ze eens op te halen van school als Melanie 
eens niet kon. Ook vond ze het laatst nog erg 
leuk om de nieuwe school van Anne te bekijken. 
Gauw daarna nog even naar de kaasboer in 
Deurningen. Van alles was ze nog van plan. 
Grote plannen voor het Paasdiner met ons 
samen, het nieuwe terras in de tuin waar je 
straks zo gezellig in het zonnetje kon zitten. 
Darten met haar vriendin bij de vrouwenvereni
ging, iets wat zij nog nooit had gedaan maar met 
veel plezier naar uitkeek. 
De dag begon zo goed. Op de verjaardag van 
haar kleindochter Anne was ze goed te pas en 
ook erg vrolijk, in de tuin had ze nog gewerkt. 
Niemand van ons zag dit aankomen. 

Dankbaar voor de jaren die wij haar gekend heb
ben, namen wij afscheid van haar op dinsdag 29 
maart in de H. Gerardus kerk te Overdinkel. 

Ma, bedankt voor alles 

Heilige Gerardus, helper in nood. 
Sta ons bij in leven en dood. 

Dank voor uw medeleven en bezoek. 
Gerard 
Melanie en Huub 
Mark, Anne, Luuk 




