
Dankbare herinnering aan 

Johanna Maria 
Oude Elferink-Westenbroek 

echtgenote van 
Gerardus Franciscus Oude Elferink 

Zij werd geboren op 20 november 1927 te 
Losser en overleed te Enschede op 

24 februari 1996. 
Na de Uitvaartdienst in de parochiekerk van 

de H. Michaël in Enschede, hebben wij in 
het crematorium te Usselo afscheid van 

haar genomen. 

"Wat ben ik gelukkig", zei ze, nadat ze nog 
eens had rondgekeken naar de kring rond 
haar sterfbed, al degenen van wie ze hield 
had aangekeken. Kort daarna stierf ze. 
Het tekent het leven van een vrouw die in· 
derdaad gelukkig was met haar man, haar 
kinderen en kleinkinderen. Vreugde en vol
doening vond ze in alle lieve zorg die ze 
aan haar gezin gegeven heeft. Voor zich
zelf eiste ze nooit iets op. Ze was er voor 
de anderen: met haar zorgzaamheid en 
haar meeleven. 

En met zoveel tastbare dingen: van de zelf· 
gebreide truien tot de pannekoekjes bij het 
vissen. Ze was gelukkig met haar gezin. 
Dankbaar, én trots omdat het haar kinderen 
goed ging. 
Ze was een zachtaardige vrouw die een 
kwaad woord altijd wist te vergoelijken, al· 
tijd het goede in iemand wilde zien. Geliefd 
was ze. Niet alleen in haar gezin, maar in 
heel de kring van familie en vrienden. 
Met weinig tevreden, kon ze ook intens ge
nieten van de gewone dingen van het Ie· 
ven; van koken en lekker eten, van recep
ten uitwisselen, van de natuur, van de 
Oostenrijkse bergen. 
In een bewonderenswaardige berusting 
wist ze haar onverwachte dood te aanvaar· 
den. Dankbaar voor zoveel liefde die ze 
heeft gegeven, mogen we haar nu toever
touwen aan Gods eeuwige liefde. Delend in 
haar geloof bidden we dat ze mag rusten in 
vrede. 

Voor Uw meeleven bij het onverwachte 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en 
oma, danken wij U heel hartelijk. 

Familie Oude Elferink 




