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Wij vragen uw gebeden voor 

MARIA ELISABETH THERESIA WIENTJES 
weduwe van Antoon Herman Ophuls 

Zij werd geboren te Enschede op 4 Juni 1906. Haar 
leven Is getekend door een grote zorg voor haar 
man en haar beide kinderen. En dat leven was 
juist door die zorg niet gemakkelijk. Zij wist wat 
werken was en vond het niet erg door het werk 
getekend te worden. 

Het verlies van haar echtgenoot gaf al een grote 
verandering in haar leven, het verlies van haar 
dochter was wel I icht nog Ingrijpender. Toen haar 
schoonzoon een nieuw leven was gaan opbouwen, 
begonnen de sporen van al Ie lijden en leed zich 
in haar bestaan af te tekenen. 

Bij de ingebruikneming van Huize Hooghagen 
kreeg zij daar haar verblijf. Veel verdriet heeft 
zij geleden, óók doordat zij steeds slechter zien 
kon , en daardoor steeds afhankelijker werd. De 
bewoners van het huis hebben steeds allen ge
probeerd haar te ondersteunen, en genoten er 
zichtbaar van, als zij eens een wat betere dag had. 

Zij had moeite met de grote vraag naar de zin 
van het lijden. Zij worstelde met alle problemen 
van haar leven. Zij kon daar voor geen oplossing 
vinden, en voelde zich aangewezen op het geloof, 
dat even onduidelijk voor haar was als haar 
gezichtsvermogen. 

De laatste maanden ging het snel bergafwaarts 
met haar physieke en psychische toestand. Zij 
werd gesterkt door de H. Ziekenzalving, die zij 
bewust ontvangen heeft. In alle rust overleed zij 
een paar dagen later, op 10 november 1978 in 
Huize Hooghagen te Hengelo (0). 

Voor haar vierden wij de H. Eucharistie ten Uit
vaart in de parochiekerk van de H. Plechelmus te 
Deurningen op 14 november 1978, waarna wij haar 
afgestorven I ichaam toevertrouwden aan de rust 
van het r. k. kerkhof te Deurningen. 

Moge haar ziel naar God gaan, en In de hemel 
mogen haar ogen zich openen tot Inzicht van 
leven in de levengevende God. 

Zij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de 

ziekte en het overlijden van onze lieve moeder 

en oma, zeggen wij U onze hartelijke dank. 

G. J. Ophuis 
M . Ophuls-Janslnk 
Robert - Frank 


