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Dankbare herinnering aan 

Annie Oude Elferink - Velthuis 

echtgenote van 

Henk Oude Elferink 

Zij werd geboren in Beuningen op 24 april 1934 
en overleed, tijdig gesterkt door het Sacrament 
van de Zieken, na een langdurig, maar moedig 
gedragen lijden, thuis op 30 januari 1998. 
We hadden haar 3 februari voor het laatst bij 
ons tijdens de viering van de H. Eucharistie en 
hebben haar daarna begraven op het kerkhof 
van de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Maart 1997 kwamen de eerste klachten van 
een kwaadaardige ziekte. Er volgde een tijd van 
hoop en teleurstelling. 
Op een bewonderenswaardige manier heeft zij 
haar ziekte en sterven verwerkt en in overgave 
gedragen, waarbij ze vooral anderen niet tot last 
wilde zijn. 
Haar Godsgeloof mogen wij zeker verwoorden 
met Psalm 27 (openingstekst van de 
Eucharistieviering op haar sterfdag): " De Heer 
is mijn licht, mijn ne1I- voor wie zou ik vrezen? 
Ik wacht in vertrouwen op de Heer met een dap· 

per en standvastig gemoed". 
Annie heeft echter vooral in het leven van iede
re dag haar geloof laten zien. Lief en zorgzaam 
met wegcijfering van haarzelf is zij door het 
leven gegaan. 
Zij was ae spil van het gezin en haar ziekte 
heeft de gezinsband zeker versterkt. De weder
zijdse liefde kwam tot volle bloei en daarom 
mogen we zeggen dat haar ziekte naast pijn en 
verdriet ook zegenrijk is geweest. 
Ook heeft ze in deze moeilijke tijd het regelma
tige bezoek van haar kleinkinderen haar goed 
gedaan. 
[aten wij tenslotte onze gevoelens en gedach
ten verwoorden in dit gedicht: 

Leven is eeuwig en /lelde is onsterfelijk 
en de dood is slechts een horizon 
en een horizon is niets dan een grens 
aan ons gezichtsvermogen. 

Door de tranen van dit uur 
sluipt de glimlach van de herinnering. 
De uren met deze goede mens; 
die stem, die ogen en dat hart. 
Dat hart vooral, lieve herinnering. 

Namens de familie willen wij u bedanken voor alle blij
ken van medeleven getoond tijdens de ziekte en het 
afscheid van mijn vrouw, onze moeder en oma 
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