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Gedenken wij dankbaar 

JOHANNA MARIA LUCAS 
weduwe van Hermanus Elferink 

Zij werd geboren te Tubbergen, 6 sep
tember 1890. Gesterkt door het H. Sa
crament van de zieken, overleed zij in 
Het Meulenbelt te Almelo, 26 oktober 
1973. Wij hebben haar lichaam te ruste 

gelegd op het parochieel kerkhof te 
Zenderen, 30 oktober d.a.v. 

Onze dierbare overledene was gezegend 
tot in hoge ouderdom. De tijd gaat sne l, 
maar tussen jeugd en ouderdom liggen 
heel veel jaren. Evenals elk mensenleven 
had zij haar idealen, haar vreugde en 
verdriet, haar zorg en voldoening van 
haar werk, haar verlangens, die geen 
vervu ll ing vonden. Zij heeft dit alles op 
haar eigen, persoonlijke wijze doorleefd. 

Groot was zij, omdat zij altijd bedacht 
was op het geluk van de ander. Zij trad 
buiten zich zelf en werd voor de mensen 
om zich heen een bron van rust en eens
gezindheid. Zij viel op door de vrede, 
die zij als mens heeft verspreid . 

De levensavond vormt een grote mense
lijke opgave. Aanvankelijk was die op-

gave nog betrekkelijk gemakkelijk, als zij 
geborgenheid en goede zorgen vond bij 
haar kinderen en kleinkinderen. Maar als 
zij op medisch advies naar een liefdevol 
verpleeghuis gaat, is zij toch meer op 
zich zelf terug geworpen. Heel haar 
leven heeft zij uit het geloof geleefd, 
maar dan stelt zij nog meer haar ver
trouwen in Christus, de Verlosser van de 
mens, zoals deze is in zijn hulpeloosheid. 

Zo bracht zij haar dagen, haar laatste 
dagen door in de hoop op de verrijzenis , 
het eeuwig leven. 

Wij bewaren van haar een blijvende her
innering als een goede moeder en oma, 
een lieve vrouw. Wij geven haar uit han
den - in de handen van de levende God, 
bij wie zij nu een geluk mag genieten, 
dat alle begrip te boven gaat en waar 
al le leed geleden is. 

Zij ruste in de vrede van Christus. 

Voor Uw meeleven en gewaardeerde be
langstelling bij dit afscheid, zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Elferink 




