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Voor Uw medeleven tijdens 

de ziekte en na het overlijden 

van mijn lieve vrouw, onze 

moeder en oma, zeggen wij 

U onze hartelijke da~k. 

B. A. Elferink 
kinderen en kleinkindere,n. 

Wil in uw gebeden gedenken 

JOHANNA GEZINA LANSINK 
echtgenote van Bernardus Albertus Elferink 

Ze werd geboren te Albergen op 26 mei 1_902 en 
is plotseling overleden op 23 febr. 1976, na voor
zien te zijn van het H. Oliesel. Op 26 febr. is ze 
na de plechtige Uitvaartmis in de parochiekerk van 
Zenderen te rusten gelegd op het kerkhof aldaar. 

Bij het overlijden van deze vrouw denken we aan 
de woorden van St. Paulus: Ik heb mijn taak vol
bracht en het geloof bewaard. Haar taak hier op 
de wereld zag ze in de zorg voor haar gezin, waar
bij goedheid haar voornaams te kenmerk was. On
danks haar zwakke lichaam, al jaren door ziekte 
ondermijnd, was ze toch de beminnelijke vrouw: 
die altijd klaar stond voor anderen en zichzelf 
nooit vooropstelde. Klagen kende ze niet. Waar 
velen de moed zouden hebben opgegeven, heeft 
zij met haar grote wilskracht om te leven, haar 
taak voortgezet totdat plotseling het einde kwam. 
Godsdienstig als ze was, richtte ze haar godsvrucht 
vooral op haar Moeder Maria. Zij was voor haar het 
voorbeeld van de sterke vrouw en de goede zorg
zame Moeder. Onverwachts werd ze opgeroepen, 
ze zal haar levenseinde nauwelijks gemerkt hebben. 
Ze was er altijd klaar voor. Ze had genoeg geleden, 
het lijden van een langdurig ziekbed is haar be
spaard gebleven. Zo kunnen we er vrede mee heb
ben. Haar man, kinderen en kleinkinderen zu llen 
haar erg missen. Maar wij leven in de verwach
ting dat dit leven verandert; niet wordt weggeno
men, daarom zeggen we nu: moeder tot ziens. 


