
Allen, die haar gekend hebben, bewaren 
voor ahijd een f,joe herinnering aan 

ALBERTA JOHANNA GROENER 
weduwe van 

Hendrikus Gerhardus Oude Ophuls 

Z ij werd geboren t~ Losser op 6 december 
1904. Gesterkt door ht't SaC'rament der zieken, 
overleed 1.ij in het r.k . ZiE'kenhuis te Olden
zaal op 8 juni 1975. Na een plechtige uitvaart
dienst in de parochiekerk vao de H. Nicolaas 
te Denekamp hebben we haar te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof te Oldenzaal, in afwachting 

vao de Verrijzenis. 

Het is niet de dood, die ons leven bepaald, 
maar het leven zelf. Het leven van haar, die 
ons zo lief was, werd gekenmerkt door fijn
gevoelige dienstbaarheid en goedheid, nooit 
merkte je dat ze aao zichzelf dachr. Altijd 
stond ze klaar om de lasten van anderen op 
haar schouders te nemen. 
Niet zijzelf. maar de ander, onze moeder, haar 
man. dochter en schooozoou, h"ar broers en 
zusters, de kleinkinderen eo zoveel vrienden 
maakten het middelpunt uit van haar nooit 
aflatende inzet. 
Bezorgd, belangstellend en meelevend, vergat 
ze haar eigen pijnen, om het anderen naar 
de zin re maken. Een wijze eo edele vrouw 
een echte moeder en lieve oma is van ·ons 
heengegaan. Haar kleinkinderen waren haar 
grootste vreugde. Daarin leefde ze voort. Voor 

hun geluk was niets haar teveel. Zij had een 
blij en zonnig karakter, was graag op de 
hoogte van alles wat er om haar heen gebeur
de, ontving graag mensen en was o zo dank
bAar voor de kleinste attentieij tot de laatste 
ogenblikken van haar zo rijk gevulde leven. 
Papa en mama en wij, de kleinkinderen zullen 
je met vele anderen erg missen. Uit dankbaar
heid voor wat je voor ons bent geweest zul
len we elkaar steunen en trouw blijven tot we 
ie zullen weerzien in dat land, waar de schei
ding voor altijd voorbij i~. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven en belangstelling bij 

het ove rlijden en de begrafenis van onze 

lieve moeder en oma betuigen, wij U onze 

oprechte dank. 

Familie A. Stegge-Oude Ophuis 

DENEKAMP, juni 1975 
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