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Ter herinnering aan 

Sien Elferink - Kemerink op Schipborst 

* 3-11-1925 t 27-5-2001 

Zij werd geboren in Hertme, waar ze in een groot 
gezin opgroeide. Al vroeg kwam ze in aanraking 
met de harde kanten van het leven. Haar vader 
stierf jong; moeder kwam bij een ongeluk om het 
leven en haar ernstig zieke zus Marie werd door 
haar tot aan de dood verzorgd. Hard moest ze 
werken , thuis en als huishoudster onder andere 
bij dokter Stomps in Borne. 
In 1957 trouwde ze met Antoon Elferink en 
samen gingen ze wonen in hun vertrouwde huis 
aan de Zenderenseweg 87. Daar werden ook 
hun twee jongens, Harry en Ronald geboren . 
In 1968 werd Sien ernstig ziek. 3 zware operaties 
volgden, maar altijd bleef zij positief denken en 
leven en zorg houden voor anderen. 
Na de laatste operatie in 1998 moest ze 
langzaam maar zeker alle voor haar mooie 
dingen afstaan. Werken in de huishouding kostte 
steeds meer inspanning. Fietsen, wat ze graag 
met Antoon deed, ging niet meer e·n de laatste 

maand leverde ze ook het lopen in. Tenslotte 
moest ze zelfs in bed blijven, verzorgd door haar 
man en kinderen. 
Thuis is ze, met hulp van de Heilige Moeder 
Maria, op een prachtige zondagochtend in mei 
in alle rust gestorven. 
Thuis was ook haar vakantieoord. Tot twee 
dagen voor haar dood heeft ze hiervan weten te 
genieten. Toen ze van de laatste bestraling uit het 
ziekenhuis terugkwam, liet ze zich .op de 
brancard van de ziekenauto rondom het huis 
rijden en zei tegen Antoon, die in de tuin werkte: 
"Ik voel me als een baby in de wieg. Dit is nog 
eens genieten. Het is hier prachtig mooi. De 
oogst is al weer op komst. Heerlijk verse peultjes. 
Wat staat het er allemaal goed verzorgd bij ." 
Zo heeft ze nog tot het laatst, ondanks haar strijd 
van 35 jaar tegen de lelijkste volksziekte weten te 
genieten van de Gave Gods. 

Voor alle blijken van belangstelling en mede
leven zeggen wij u oprechte dank. 

Antoon Elferink 
Harry 
Ronald 


