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Wij bewaren een fijne herinnering aan 

JOHANNA JOSEPHINA LEMMINK 

echtgenote van 

Hendrik Ophuis 

Zij werd in Losser geboren op 18 oktober 
1898 en is na voorzien te zijn van het 
sacrament der Zieken in het ziekenhuis 
te Oldenzaal overleden op 10 juli 1984. 
Vanuit de Mariakerk hebben we haar be
graven op het kerkhof te Oldenzaal. 

In het hart van Zuid-Berghuizen is zij ge
boren op de plaats van het tegenwoordige 
winkelcentrum. 
Daar heeft zij haar meisjesjaren doorge
bracht. Toen zij in 1926 trouwde, heeft zij 
het huis betrokken aan de Burg. Peese 
Binkhorststraat, waar zij ruim 58 jaar lief 
en leed gedeeld heeft met haar man. 
In dit huis heeft zij altijd gezorgd en ge
werkt voor haar man en kinderen. Niets 
was haar te veel. 
Zij was een eenvoudige lieve vrouw, die 
vanwege haar karakter veel goedheid uit
straalde. Ze klaagde niet gauw, want zij 
was een tevreden mens. 
Wel had zij de vu rige wens, dat het haar 
kinderen en later haar kleinkinderen goed 
zou gaan. 
Helaas is het leed haar de laatste jaren 
niet gespaard gebleven. 

Doordat zij de leeftijd van de "Sterken" 
heeft mogen bereiken, is zij lang het mid
delpunt geweest van haar kinderen en 
kleinkinderen. 
Ook was zij voor ons een voorbeeld van 
groot geloof en sterk Godsvertrouwen. 
Zolang zij kon, ging zij t rouw naar de 
kerk, want daar vond zij troost en kracht. 
Als een vurige Maria-vereerster ging zij 
vaak naar Kevelaer om daar te bidden tot 
de Moeder van de Heer. 
Geen wonder, dat zij het heerlijk vond, 
dat haar latere parochiekerk werd toege
wijd aan Maria "Ten hemel opgenomen". 
Zonder twijfel zal Maria haar begeleid 
hebben tot Jezus, haar Zoon. 

Moge de Moeder van de Heer, sterken 
haar man en kinderen op hun verdere 
levensweg. 

Voor uw blijk van deelneming betoond, 
tijdens de ziekte en na het ovelijden van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma, zeggen wij U har
telijk dank. 

H. Ophuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, juli 1984 


