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Een sterke vrouw. 

wie zal haar vmden? 

Dankbaar gedenken WIJ 

Maria Hendrika Oude Ophuis 
weduwe van 

GEAHAADUS HEAMANNUS OUDE NIJEWEME 

Z•J werd geboren op 28 november 1901 m De Lutte, 
gem. Losser en overleed, in gelovig vertrouwen op On
ze Lieve Heer en Moeder Maria, na het ontvangen van 
het Sacrament van de Ziekenzalving, op zondag 10 
september 1995 te Denet<amp 13 September d.a.v. 
hebben w11 in de gezongen Eucharost1ev1e11ng afscheid 
van haar genomen 1n de parochiekerk van de H. Nico
laas te Denekamp. Biddend hebben w11 haar lichaam 
te ruste gelegd naast vader op het parochiële kerkhof. 

Lieve moeder, 
Als wij een eerlijke poging wagen om 1ouw leven op 
dit gedachtenisprentje samen fe vatten, bekruipt ons 
een gevoel van g.rote machteloosheid. Toch willen wij, 
geheel 1n JOUW st1JI, voor zover wij dat kunnen, met en
léele woorden onze herinnering aan JOU vastleggen. 
Moeder, ie was nuchter. een vrouw van weinig woorden 
en bovenal een Moeder, met een groot gelool. 
Geboren op het •. Lage Kavik" kenden velen JOU onder 
de naam .. Kaawks-Mane" .. 
Nuchterheid. realiteitszin, het leven accepteren zoals 
het zich aandient, dat is alleen aan de sterksten voor
behouden: zoals jiJ. Het overll1den van Vader. Riet en 
Agnes hebben w11 samen met jou proberen te verwer
ken Maar jij was, met Gods hulp en Moeder Maria, zelf 
zo sterk ... 
Een groot pezin, de tijd en de omstandigheden maak
b~~ft~~t1e tot een sterke vrouw en moeaer: je was en 

Ook toen de oude dag zic.h aandiende nam JIJ, ondanks 
de goede verzor91ng thuis, zelf de beslissing om, zo
als 1e het zelf zei: anderen niet tot last te z11n. De lief
devolle verzorging die je genoot op het Verpleeghuis 

"Gerardus M~lla" maakte deze overstap een stuk Q&
mak<eli1ker. Samen met JOU z11n wij dan ook oprecl\te 
dank verschuldigd aan de velen die daar jouw le
vensavond vol zorg, begrip en medeleven hebben be
geleid. Als het goed was dan zei Moeder niets. Dus zei 
ze zelden iets .... Dat was geen ondankbaarheid. ZiJ had 
geen woorden nodig. Daarom was het ook zo jammer 
aat het afnemen van haar gezichtsvermogen de laatste 
1aren haar contact met de buitenwereld bemoeilijkte. 
Maar haar geestelijke betrokkenheid was er niet min
der o:n: integendeel .... 
Moeder jij kon luisteren In de wereld, waarin wij leven 
en waarin velen te veel met zichzelf bezig zijn. was 1ouw 
gezelschap een verademing Jij paste in het Twentse 
fandschap, in de natuur. waarin alles wat leeft naar el
kaar lu1sten. " ze praot' wa. mer 1k mot' noch zeen ' 
Daar kon je het dan mee doen. 
Moeder haél een Jroot gelOOf Voor velen tegenwoor
~~~ o~~~~!';~kèid.aar dat geloof gaf haar en anderen 

Maria was naar naam, een liefdevolle, door God ge· 
schreven in de palm van Z1Jn hand. Onuitwisbaar. 
Moeder. jouw gezin ging je bijzonder ter harte. Je kon 
ons dan ook pas vredig verlaten toen wij allen rond jouw 
sterfbed aanwezig waren. Je was en bleef moeder tot 
je laatste, bijna onmerkbare vredige ademtocht. 
Moeder. missch ien hebben w~ ool< nu weer te veel 
woorden gebruikt. 011 keer gaf J9 ons weer de kans en 
hopeli/"k zie je het.. 
Jouw evensblijde glimlach. die boekdelen sprak. ge
ll09d door een grool getoof in Onze Lieve Heer en Mó&
der Maria, m.al<en liet ons gemakkeli/·ker voorlopig 
afscheid van JOU te nemem onvergete ijke Moeder. 

Esn sterks vrouw. 
wie zal haar vinden? 

God kon jou niet missen. 
Wij hadden jou: om nooit te vergeten. 
W 1bvragen U, om haar, die zo veel voor anderen heeft 
ge eden, in Uw gebeden niet te vergeten. 

W11 zijn U allen oprecht dankbaar voor de zorgen. ge
beden en medeleven. die Moeder en wij van 0 moch
ten ontvangen. 


