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In dankbare herinnering aan 

JO OUDE OPHUIS • KEIZER 
echtgenote van 

TOON OUDE OPHUIS 

Geboren op 8 juni 1920 te Losser 
Overleden op 3 februari 1993 te Oldenzaal 

Na een lange en moedige strijd is Jo toch met een 
glimlach ingeslapen. 
Zij stierf zoals zij leefde: tot op het laatst toe vol aandacht 
voor iederen om haar heen. 
Voor haar betekende haar sterven tenslotte een 
verlossing; voor ons is haar sterven een pijnlijk verlies. 
We zullen haar heel erg missen. Vol zorg en toewijding 
heeft ze zich ingezet voor haar gezin. Haar man, 
kinderen en kleinkinderen hadden een uitgelezen plaats 
in haar hart. 
Zelfs in haar eigen lijden droeg zij lief en leed van haar 
gezin met zich mee. 
Zij genoot intens als allen bij elkaar waren. 
Haar leven is getekend geweest door een sterke wil en 
een geweldig doorzettingsvermogen. 
Bij het opgroeien van de kinderen werkte zij met haar 
man dikwijls door tot diep in de nacht om de eindjes aan 
elkaar te kunnen knopen. 

Daarbij was ze uitermate secuur, kritisch en toegewijd. 
Haar vrije tijd bracht ze heel graag door in de natuur, 
waar haar liefde in het bijzonder uitging naar de vogels. 
Lang tevoren werd uitgekeken naar de kampeer
vakanties en -weekenden, die tot in de puntjes werden 
voorbereid. 
Helaas werd haar leven ook gekenmerkt door een 
zwakke gezondheid en vele operaties. Toch gaf zij de 
moed nooit op. Zij bleef opgewekt en droeg haar pijn in 
stilte. 
Heel dankbaar was zij, dat zij uit het ziekenhuis thuis kon 
komen en de laatste 16 dagen in haar eigen vertrouwde 
omgeving kon doorbrengen, temidden van diegenen die 
haar dierbaar waren. 
De uitspraak "Zonder Jezus hadden we het nooit gered" 
is tekenend voor haar diepe geloof in God en Christus. 
Vol overgave heeft zij haar leven gelegd in de handen 
van God. 
Heer, wij ... haar man, haar kinderen en allen die haar 
liefhebben... danken U voor de grote gave die zij 
gedurende haar leven voor ons allen was. 

Voor uw steun en medeleven betoond tijdens haar ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma, danken wij u hartelijk. 

Toon Oude Ophuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


