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Dankbare herinnering aan 

Johanna Gezina Oude Ophuis 

sinds 23 september 1958 weduwe van 

HENDRIKUS OUDE ELFERINK 

Zij werd geboren in de gemeente Losser op 
4 januari 1901 en overleed in het vaste vertrou
wen dat ze naar God zou gaan op 29 juli 1996 
thuis aan de Berghummerstraat, omringd door 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
We hadden haar 2 augustus voor het laatst bij 
ons tijdens de viering van de H. Eucharistie in 
de St. Nicolaaskerk te Denekamp. Daarna heb
ben we haar bij vader te rusten gelegd op het 
parochieel kerkhof aldaar. 

" Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?" Deze 
woorden uit de H. Schrift (Spreuken 31 ,10) zijn 
wel zeer toepasselijk op het leven van deze lie
ve moeder en oma. 
Ondanks de zware tegenslagen, die ze in haar 
leven te verduren gekregen heeft, bleef ze staan
de en sloeg zij zich er steeds weer dapper door
heen. We denken hier bijzonder aan haar enige 
dochter Annie, die in 1946 overleed en aan An
toon, die in 1950 verongelukte. En dan de dood 
van Jan en Lien, nog zo vers in ons geheugen. 
Haar diep en eenvoudig geloof gaf haar steeds 
de kracht om verder te gaan 
Ze was ook een hartelijke vrouw, die van gezel
ligheid hield. Iedere morgen en namiddag kwa-

men haar kinderen bij haar op de koffie. Zo bleef 
ze op de hoogte met het wel en wee van hun 
gezinnen. 
Daarom laat ze zo'n lege plaats achter, niet al· 
leen bij haar kinderen, maar ook bij de kleinkin· 
deren, die haar zullen blijven herinneren als een 
lieve en blije oma, altijd bezorgd om hun wel· 
zijn. Jammer dat oma het huwelijk van Mariska 
en Peter niet meer kan meemaken. 
"Ora et labora" : bid en werk: vanuit deze tradi· 
tionele levensinstelling heeft zij steeds geleefd. 
Altijd was oma bezig. Naast haar volop bezette 
taak in haar gezin heeft ze na de dood van va
der meer dan 25 jaar ieder weekend gewerkt in 
hotel restaurant Kampbeek. 
Goud-eerlijk als ze was mocht er geen cent 
schuld gemaakt worden. 
Zo is haar leven voorbij gegaan. Toen haar ge
zichtsvermogen verslechterde en ze bijna of 
niets meer kon doen, is dat voor haar een zwaar 
kruis geweest. 
Nu ze van ons is heengegaan, laat ze een lege 
plaats achter, zeker in het gezin van Herman en 
Annie, waar ze van een goed verzorgde oude 
dag heeft genoten. 
De vele goede en mooie herinneringen aan haar 
blijven en zullen nog vaak gememoreerd wor
den. Met veel liefde en diep respect blijft onze 
moeder en oma een plaats houden in ons hart. 
Moeder, rust in vrede. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, wees 
haar en onze voorspraak. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

Familie Oude Elferink 


