
Voor uw belangstel l ing tijdens de ziekte en uw 
medeleven na het overlijden van mijn vrouw, 
onze moeder, groot- en overgrootmoeder, betui· 
gen wij u onze hartelijke dank. 

G. Ophuls 
k inderen. k lein· 
en achterkle inkinderen 

Deurningen, augustus 1961 
Past. Havlnkstraat 2 

t 
Wii In uw gebed gedenken 

Johanna Bernarda Wolthuis 
echtgenote van Gerhardus Ophuls 

Zij werd geboren te Hengelo Ov op 19 augustus 
1903 en overleed aldaar in het Dr. Borsthuis, 
gesterkt door het Sacrament van de Ziekenza l
ving, op 7 augustus 1981. Zij werd begraven op 

het parochiële kerkhof te Deurningen op 
11 augustus 1981. 

Lichamelijk en geeste lijk uitgeput Is zij na een 
langdurig en pijn lijk ziekbed van deze wereld 
heengegaan. Toen een totale ve rpleging vol· 
strekt noodzakelijk was geworden, moest zij 
haar intrek nemen in het Dr . Borsthuls te Hen
gelo Ov, waar zij l iefdevol met a lle zorg werd 
omringd. 
Zo moest het eind zijn van een huwelijks leven 
van zesenvijftig Jaar. 
A ls de sterke vrouw ui t de H. Schri ft heeft zij 
een stempel gedrukt op haar gezin: .,Zij zoekt 
zorgvuldig wol en l innen ui t en doet ermee 
wat haar handen aangenaam vinden . . . Z ij om· 
gordt haar lendenen met kracht en maakt haar 
armen sterk." (Spreuken 31 , 13.17). 
De broosheid van ons menselijk bestaan heeft 
zij ten volle moeten ervaren en dragen. 
Maar wij geloven met haar In het woord : 
.. ... wanneer d it vergankelijke met onvergan
kelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met on
sterfe lijkheid. dan zal het woord van de Schrift 
In vervul ling gaan: De dood is verslonden, de 
zege is behaald . . God zij gedankt, d ie ons 
de overwinning geeft door Jezus Christus, onze 
Heer. " (Vgl. 1 Kor. 15, 54.57). 
Wij geloven ook dat zij in de hemel voor 
Vader en voor ons blijft b idden. 
Heer , neem Moeder nu op in de plaats van 
verkwikking, licht en vrede. Amen. 




