


Een dankbare herinnering aan 

Maria Bernardina Gerarda 
Theresia Konniger 

echtgenote van 
Gerhardus Johannes Henricus 

Elsinghorst 

Z1J werd op 19 mei 1929 te Rekken geboren. 
Volkomen onverwachts overleed zijn in de 
morgen van dinsdag 6 januari 1998 thuis in 
Groenlo. ,Çle eucharistie bij haar uitvaart 
vierden WIJ op 9 Januari in de parochiekerk 
van .de H: Calixtus. In de verwachting van de 
vern1zen1s ten leven hebben wij haar daarna 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Groen
lo. 

Haar overlijden kwam voor ons allen totaal 
onverwachts, op een dag en een uur dat wtj 
het niet konden verwachten. Zij stond op het 
punt om voor een onderzoek even naar het 
ziekenhuis te 9aan, maar zover kwam zij 
niet meer. Zij ging van ons heen, anderhalf 
jaar na het overlijden van haar eigen moe· 
der, die 1u1st een hoge leeftijd mocht berei· 
ken. Wel had ziJ het de laatste tijd wel eens 
gezegd: 'als mijn hart dat maar vol houdt.' 
Want de zorgen van het leven drukten zwaar 
op haar en maakten haar angstig. Het waren 
zorgen. om haar gezin en andere mensen. 
want ZIJ was begaan met het lot van mensen 
en zij leefde met hen mee. Het waren zorgen 
om de veiligheid thuis, want er was al eens 
Ingebroken en er was een container door de 

voorruit gegooid. Dit soort zaken achter· 
volgden haar en zorgden ervoor dat zij geen 
rust meer vond. Wij mogen ons haar henn· 
neren als een zorgzame echtgenote en 
moeder. Zij heeft altijd hard voor ons ge
werkt en ons naar best vermogen opgevoed 
en groot gebracht. Heel lang maakte zij zelf 
de kleren voor haar kinderen en zij stelde er 
haar eer in om goed verzorgd met haar gezin 
voor de dag te komen. Zij genoot van de 
n~tu.ur. van alles wat er groeide en bloeide, 
ZIJ hield van dieren. En als gelovige was zij 
een meelevende parochiane in de 
Cali~tuskerk. ?.P een gewoon menselijke 
manier ging ZIJ haar levensweg. Jammer 
was het dat angsten en zorgen. vooral ook 
de laatste jaren, haar zoveel levensvreugde 
en rust ontnamen. Nu wij afscheid van haar 
moeten nemen, willen wij God danken dat zij 
de onze mocht zijn en dat zij het beste van 
zichzelf, haar liefde en zorg, haar leven aan 
ons heeft gegeven. Wij bidden dat zij nu de 
rust en de vrede mag ontvangen. die zij in dit 
leven zo moeilijk kon vinden. Moge zij bin· 
nengaan m het oord van rust en vrede, 
getekend met Gods naam. Moge zij ook 
voortleven in onze harten omwille van alles 
wat wij door haar mochten ontvangen. 

Voor uw belangstelling en meeleven na het 
plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze goede moeder en oma. zeggen wij u 
hartelijk dank. 

G J.H. Elsinghorst 
Kinderen en kleinkinderen. 


