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sinds 29 mei 1994 weduwe van 
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Truus is geboren op 1 februari 1927 aan de 
Kanaalweg in Noord Deurningen, · samen met 
haar tweelingbroer Geert. Volgens zeggen 
begon zij haar leven in een schoenendoos 
achter de kachel. In de vroege ochtend van 
24 mei 2016 is Truus vredig ingeslapen tijdens 
het ochtendconcert van de vogels. 

Liefde is de grootste schat, 
die God ons heeft gegeven. 

En wie niet weet wat liefde is, 
heeft nooit iets aan zijn leven. 

Tijdens haar leven is ze dienstbaar geweest aan 
haar omgeving en was ze de steun en toeverlaat 
in het gezin. 
Als oudste dochter in een boerengezin met 
6 kinderen moest ze al vroeg meehelpen. Veel 
en hard werken is ze haar hele leven blijven 
doen. Daarnaast had ze altijd een luisterend oor 
voor allen die bij haar kwamen. 

In 1958 is ze getrouwd met Jan Oude Elferink. 
In 1959 is Gerry en in 1964 Marianne geboren, 
waarmee hun geluk compleet was. Ze deed 
zingend haar werk. Mam kon enorm genieten 
en haar kracht lag in het genieten van de 
kleine dingen in het leven. Zingen, kleding 
maken, werken in de moestuin, volksdansen, 
fietstochtjes, noaber- en buurtactiviteiten, familie 
uitjes en puzzelen. Nadat haar man ziek werd 
en er veel van haar werd gevraagd bleef ze, met 
al haar positieve energie, de spil van het gezin. 
Ze was supertrots op de 6 kleinkinderen die ze 
kreeg. 

In januari 2013 begon ze de laatste fase van 
het drieluik van haar leven nabij kanaal Almelo
Nordhorn en verhuisde ze naar verzorgingshuis 
Gravenstate. Ondanks dat ze haar eigen kamer 
niet kon vinden werd dit, door de liefdevolle 
omgeving, haar nieuwe thuis. Ook nu weer 
genoot ze, in eerste instantie samen met haar 
zus Marietje en werd er van haar genoten. 

Mam, bedankt voor alles. 

Wij danken jullie voor jull ie belangstell ing 
en medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 


