
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS OUDE OPHUIS 

echtgenoot van 

Johanna Aleida Bos 

Hij werd op 22 januari 1903 te De Lutte 
op liet erve Lage Kavik geboren. Hij ont
ving de ziekenzalving en is op 21 mei 1989 
overleden. Na de Uitvaartmis op 24 mei 
d .o.v. in de parochiekerk te Beuningen 
(0.) werd zijn lichaam begraven op het 
kerkhof aldaar. 

Goede God, met grote voldoening zie ik 
terug op mijn leven van 86 jaar. Ik heb 
heel veel aan U te danken. U hebt mijn 
dierbare vrouw Hanneke als een kostbare 
gave op mijn levensweg geplaatst. Ze is 
altijd mijn rechter- en linkerhand geweest. 
Op 29 september 1937 hebben we voor 
altijd liefde en trouw beloofd aan elkaar. 
Op 29 september 1987, twee jaar geleden, 
hebben we met kinderen en kleinkinderen 
ons gouden huwelijksfeest gevierd. 
Ons geloof en de kerk waren voor ons 
een grote steun. We hebben geprobeerd 
onze kinderen in gebed en geloof voor 
te gaan . Het was voor ons geen zondag 
als we niet naar de kerk waren geweest. 

U hebt aan mij een goede gezondheid en 
sterke handen gegeven om te werken. 
Wat ik eenmaal in de handen had, liet ik 
niet gemakkelijk meer los. Toch was ik 
mij bewust, dat heel mijn doen en laten , 
alleen kon slagen, als ik mij gedragen 
voelde door Uw hand. 
Goede. God , toen mijn gaan en staan de 
laatste jaren steeds moeilijl<er werd heb
ben mijn vrouw en kinderen mij bijgestaan 
met hun hulp en zorg , beloon hen daar
voor. 
Beste kinderen en kleinkinderen, bewaart 
de liefde onder elkaar en weest een 
troost en steun voor Moeder en Oma. 

Voor uw belangsteling tijdens zijn ziekte 
en uw deelneming na het overlijden van 
mijn lieve man , onze vader, schoonvader 
en opa, zeggen wij u oprecht dank. 

J. A. Oude Ophuis-Bos 

Kinderen en kleinkinderen 

Beuningen , mei 1989 


