
ZOiang w11 leven. leven w11 voor de Heer. 
en steNen w11. dan sterven w11 voor de Heer· 
of wij leven of steNen. Hem behoren wij toe. · 

(Romemenbrief 14.8) 

Wilhelmina Johanna Maria 
SCHOL TEN MEILINK LENFERINK 

echtgenote van 
Johannes Bernardus Eldennk 

Zij werd geboren op 24 juni 1919 te Saasveld 
en aldaar gedoopt. Op 21 augustus 1957 
trouwde zij met Jan Elderink. Zij stierf op 26 
1ul1 1986, geheel onverwacht 's avonds rond 
8 uur. Van haar namen we in een plechtige 
uitvaart afscheid op woensdag 30 juli en we 
begroeven haar op het kerkhof van Saasveld. 

Toen Jan Eldennk en zij elkaar trouwden. 
nam zij niet alleen voor hem de zorg en aan· 
dacht op zich. maar ook voor de drie jonge 
kinderen die er reeds waren uit Jans eerste 
huwelijk. 
Z11 heeft er voor gekozen iemand op te vol· 
gen die hoog in ere stond en die reeds een 

stukje geschiedenis had nagelaten. Die op
dracht heeft zij met grote bescheidenheid en 
nederigheid vervuld door zich altijd weg te 
cijferen en de ander voorrang te verlenen op 
de kruispunten van wegen waar wensen en 
belangen elkaar ontmoeten. 
Zij ging innerlijk haar eigen stille weg: nooit 
deed iemand tevergeefs een beroep op haar 
aandacht en. als zij maar kon. op haar daad· 
werkelijke hulp. 
Dat was chnstendom in de strikte zin van 
het woord. Ze leefde vanuit haar geloof in 
verbondenheid met de kerkgemeenschap 
van haar vertrouwde, kleine groep van be· 
vriende relaties. die haar kenden en die 
wisten wat er in haar om ging. Met die herin
nering zal z11 b11 ons blijven totdat wij haar 
weerzien bij onze Heer. 

JB Eldennk Ben & Annemaoe. Karel & Lucie. 
Oscar Gerard & Annie. familie Schotten Me1Jmk 
Lenferink, fam1/1e Levink. kmderen en klemk1n
deren danken u voor uw medeleven bij het over· 
li/den van m11n vrouw. van moeder, oma. zuster 
en tante. 
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