


In liefde en dankbaarheid gedenken wij 

Antoinetta Cornelia Oude Ophuis - Wildenburg 

weduwe van Johanne,;; Bernardus Oude Ophuis 

* IJikcrsum, JO februari 1916 t Bemmel, 1 juli 2007 

\Xtj zijn bedroefd om het verlies. maar vooral dankbaar omdat :r.e 
zo lang in ons midden heeft mogen zijn. 

Een goede moeder. die wist wat zij wilde. Zij was de spil in huize 
'de Eschdoorn'. Een $teun en toeverlaat voor haar man Johan. Hij 
kon dan bij haar veel betekenen voor de Bemmelse gemeenschap. 
. \Is jong meisje \vas moeder een sportie,·e 1rn;id, die graag buiten 
aan het ravotten was en ook wel eens kattenkwaad uithaalde. Tot 
op hoge leefcijd ging 7.e iedere week zwenu11en. Vader en moeder 
zijn in 1944 getroll\rd. Omdat het oorlog was, was er weinig te 
krijgen. T Tierdoor is er altijd een zekere zuinigheid in haar 
leefwijze gebleven. Toen wij klein waren, hcefl ze veel voor en 
met ons gezongen. Dit zette zij op latere leeftijd voort in het 

Bemmclse dameskoor. Zij speelde op de vleugel 'het roodborstje' 
voor haar kinderen en kleinkinderen. Sinterklaas nam in ons gezin 
een %eer speciale plaats in. Ze maakte voor ieder van ons een 
gedicht en natuurlijk ontbrak de erwtensoep niet. De laatste jaren 
werd het feest met alle kinderen en kleinkinderen samen gevierd 
met moeder als stralend middelpunt. 43 Jaar heeft ze met veel 
plezier in 'de Eschdoorn' gewoond. Na het overlijden van vader 
heeft :r.e er nog lang alleen gewoond. Graag was ze <laar blijven 
wonen, maar ze zag zelf in dat het niet langer verantwoord was. 
Ze verhuisde naar de Gouden Appe~ waar ze nog vijf jaar, zoals 
ze zelf zei, een goede en mooie tijd heeft gehad. Heel haar leven 
heeft :r.e geleefd vanuit een ro1svas1 geloof in God. 
Zondag l juli 2007 is moeder, na de ziekenzaki.ng te hebben 
ontvangen, vredig ingeslapen . 
\Vij zullen haar erg missen. 

Uw aanwezigheid en blijken van belangstelling ervaren we als een 
waardering voor onze moeder, oma en overgrootmoeder. 

Kim.leren, kleinkinderen 
en achter klein kind 




