
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Naar Gods Vaderhuis is ons voorgegaan 

Hendrik Ophuis 
sinds 10 juli 1984 weduwnaar van 

Johanna Josephina Lemmink 

Hij werd geboren in de Fleerderhoek, gemeente 
Losser, op 29 augustus 1899. Tijdig voorzien van het 
Sacrament van de Zieken, overleed hij in het 
Oldenzaalse Ziekenhuis op 27 februari 1991. Na de 
Uitvaartmis in de Mariakerk hebben we zijn lichaam in 
het graf bij moeder bijgezet op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 4 maart. 

Hij was een man met een sterke gezondheid en een 
geweldige werklust. Dat kwam hem goed van pas bij 
zijn arbeid, vooral bij de houtzagerij, waar hij 40 jaar 
aan verbonden was. Maar vooral in zijn gezin van 
6 kinderen, voor wie hij zich samen met zijn vrouw van 
harte heeft ingezet; hij leefde mee met zijn kleinkinde
ren en achterkleinkinderen; in die eigen kring voelde 
hij zich het meeste thuis. Vanaf 1926 woonde hij aan 
de Peese Binkhorststraat, waar hij ook graag werkte in 
zijn tuin om het nodige voor zijn gezin op te kweken. 
Hij hield van de natuur, hij genoot van zijn fiets en van 
het kijken naar sport. Hij was een · man van de klok, 
heel precies in tijd en afspraken, wat hij op zijn beurt 

ook van anderen verwachtte. Toen zijn vrouw niet zo 
goed meer kon, heeft hij jarenlang de huishouding ver
zorgd; ze waren elkaar tot bijzondere steun. 
Vanaf 1985 werd hij gekonfronteerd met een slepende 
ziekte; hij had moeite met zijn handicap, omdat hij 
daardoor steeds meer op anderen was aangewezen; 
de naaste familie heeft geprobeerd dit alles in samen
werking met diverse instanties zo goed mogelijk op te 
vangen, waardoor hij zolang op zijn vertrouwde stek 
kon blijven wonen; hij was daar dankbaar voor. 
Als gelovig man en als trouwe parochiaan vond hij 
steun in de H. Communie thuis, in het medeleven 
vanuit de parochie en in het ziekentriduum. 
Rustig is hij ingeslapen; moge hij door zijn liefdevolle 
God worden gewekt tot het nieuwe leven. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn over
lijden danken we U van harte. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


