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Thuis en in ons midden is ons mam en oma in vrede gestorven. 
Ze ontving het sacrament van de zieken, nam afscheid van ons 
en haar wederzijdse familie en was blij dat ze haar hoofd te 
ruste mocht leggen. We hebben het samen heel goed gehad. 
Met veel liefde en dankbaarheid denken we aan haar terug.

Mam werd geboren aan de Nieuweweg als oudste van de 11 
kinderen van Wim Elbers en Wilhelmina Bögels. In dat grote 
gezin in die moeilijk oorlogstijd leerde ze te zorgen en mee te 
leven met anderen. Het werd de basis van haar leven: er-zijn 
voor anderen. Voor broers en zussen was ze de reserve-moeder 
en later opnieuw in het café voor ieder die aan de bar zijn 
hart kwam uit storten of gewoon wat gezelligheid kwam 
zoeken. Zelfs haar eigen huis stelde ze voor hen open. Haar 
kinderen moesten regelmatig plaatsmaken voor de gasten. 
Al jong leerde ze pap kennen. Hij werd kind aan huis in 
’t gezin Elbers. Die goede band is altijd gebleven. In 1964 
trouwden ze en kochten de ouderlijke boerderij terug van de 
gemeente. Het werd hun plekje, hun wereld en ook die van 
ons: mam in het café en pap op de boerderij en wij hielpen 
voor en achter mee. Mam was gedreven, ze wilde er altijd 
en helemaal zijn voor de gasten. Wij als kinderen werden 
ermee opgevoed: “Gedraag je, wat moeten de mensen wel 
niet denken”. We hebben er veel van geleerd en kijken er met 
vreugde op terug. 

In 2000 namen Eric en Cindy het café over. Dat deed mam 
pijn, ze was er mee vergroeid. Gelukkig mochten mam en pap 
achter het café bouwen en hadden ze sinds 2006 weer zicht op 
de gang van zaken en voelden ze zich weer verbonden met al 
die trouwe vaste gasten. Mam haar huis was weer een open 
huis. Het was er soms drukker dan in het café. 
De komst van de kleinkinderen bracht haar veel vreugde, ook 
het idee dat daarmee de toekomst van het café verzekerd was, 
deed haar goed.

Lieve mam, pap had het niet beter kunnen treffen dan met 
jou. Je had een groot hart, waarin altijd plaats en liefde was 
voor ons, je kinderen en kleinkinderen, maar ook voor alle 
mensen die je leerde kennen in het café. Je had een geweldig 
geheugen en wist van ieder wel een goed en �jn verhaal te 
vertellen. Je had een groot gevoel humor. Je was vasthoudend, 
je gaf niet makkelijk iets uit handen. Dat heeft links en rechts 
wel wat strijd gekost.
Maar je was vooral bezorgd voor de goede vrede en altijd 
bereid en in staat om over jezelf heen te stappen.

Mam en oma van harte bedankt voor alles wat je voor ons 
hebt gedaan en betekend en vooral voor wie je was. 
Doe pap de groeten en moge God geven dat ook wij elkaar 
eens weer ontmoeten.

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven en steun.
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