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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Johannes Leonardus Gerhard Ophuis 

die op 21juni1918 in Ootmarsum geboren werd. 
Hij was ruim 40 jaar gehuwd met 

Margaretha Elisabeth Morshuis 

die op 7 april 1995 overleed. 

Op zijn 80e verjaardag overleed hij in het 
Medisch Spectrum Twente in Enschede op 21 
juni 1998. We hebben hem op 25 juni, na een 
Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te 
Losser, te ruste gelegd op het R.K. kerkhof, in 
het graf van zijn vrouw. 

Precies op zijn 80e verjaardag en op de langste 
dag van het jaar stierf Johan, na het ontvangen 
van de Ziekenzalving. 
Zijn krachten waren de laatste jaren lan1:izaam 
minder geworden, maar met zijn sterke w11 heeft 
hij het nog lang volgehouden. 
Vijftien jaar lang heeft hij met veel liefde voor zijn 
zieke vrouw gezorgd. 

Daarbij cijferde hij zichzelf weg om er te kunnen 
zijn voor haar. 
Hij was een bekwaam vakman als meubelmaker 
en stoffeerder. Dat beroep heeft hij met hart en 
ziel uitgeoefend en hij was een meester in zijn 
vak. 
Een groot gedeelte van zijn jeugd bracht hij door 
in Venlo. Hij vertelde graa~ over vroeger, over de 
mooie herinnerin~en uit zijn jeugd. 
Ook de oorlogstijd heeft diepe indruk op hem 
gemaakt. 
Samen met Gretha heeft hij mooie jaren 
beleefd. Sober en in alle eenvoud woonden ze 
aan de Kloppenstraat. Gezelligheid in de buurt 
en uitstapjes met familie vond hij heel fijn. 
En zolang hij kon, genoot hij van het werk in de 
tuin. 
Als een diepgelovig mens heeft hij geleefd en de 
vele veranderingen die hij in de kerk meemaak
te, kon hij niet zo goed verwerken. 
In dat geloof bevelen we hem nu aan bij God, 
dat hij nu leven mag in Zijn Liefde, in Zijn 
Vreugde, samen met zijn vrouw Gretha. 

Johan, bedankt voor alles. 

Rust in vrede ! 

Voor uw blijken van medeleven, betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Johan, zijn we u 
zeer dankbaar. 

De familie 


