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Dankbaar gedenken wiJ 

Berendina Aleida Francisca Smellink 

echtgenote van 

Franciscus Gregorius Oude Elferink 

Zij werd geboren op 6 oktober 1913 1n 't Tolhuus
ke op de Tolbult te Beuningen gemeente Los
ser. Op 6 JUii 1995 overleed zij , na voorzien te 
zi1n van het H. Sacrament der Zieken, in het ver
pleeghuis Gerardus Majella te Denekamp 
Na de gezongen Uitvaartmis in de parochiekerk 
van de H. Nicolaas te Denekamp hebben wij 
haar op 11 juli ter ruste gelegd op het R.K. Kerk
hof aldaar. 

Moeder. schoonmoeder, oma en overgrootmoe
der had vele goede eigenschappen waarvan de 
zorgzaamheid voor haar gezin wel de opval
lendste was. 

Het moet een hele " opgave" geweest zijn de 
zorg voor een gezin met drie kleine meis1es op 
zich te nemen en je man bij te staan in zijn zaak, 
de bakkerij . 
Onverminderd bleef haar zorg ook toen het ge
zin werd uitgebreid met nog twee meisjes. 
Wij zijn dankbaar dat zij er in 1s geslaagd een 
eenheid te smeden die ook nu nog bestaat nu 
het gezin is uitgegroeid tot een familie. 
Met haar man was ze meer dan 45 jaar geluk
kig getrouwd hoewel de laatste 1aren met all11d 
gemakkelijk geweest zijn. 
Haar ziekte die haar aan haar stoel en bed 
kluisterde kon zij met accepteren en ook het feit 
dat vader niet altijd begreep wat zij vroeg kon 
ze met aanvaarden. 
Veel lichamelijke en geesteli1ke pijn heeft ze ge
leden en hoewel een vrouw van we1mg woorden, 
was dat wel aan haar te zien en te merken. 
Toen de laatste maanden haar gezondheid heel 
snel minder werd en de pijn welhaast ondrage
lijk moet zijn geweest kwam de roep van de Heer 
om te komen als een verlossing 
WiJ z11n blij zo'n moeder en oma 1n onze herin
nering te mogen dragen en zi1n haar dankbaar
heid en eerbied verschuldigd voor alles wat z11 
voor onze familie betekend heeft. 

Voor uw komst en medeleven danken wij U 
oprecht. 

Fam. F. Oude Elferink. 


