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In onze herinnering leeft voort 

Geertruida Hendrika Ophuis 
weduwe van 

JOHA"l'<ES JOZEF MO"l\IKHOF 

Zij werd geboren in De Lurre op 4 april 
1901 en voorzien van de H. Sacramenten 
der zieken is zij chuis overleden 16 sepc. 
1991. Op donderdag 19 sept. 1991 hebben 
we haar na een Euchari~cieviering in de 
parochiekerk ter ruste gelegd op het r.k. 

kerkhof in De Lutte. 

Na een langdurige ziekte is moeder en 
oma ons nu naar een nieuw leven voor
gegaan. 
Hee overlijden van haar man heeft zij nooit 
geheel kunnen verwerken. Hoe kon het 
ook anders want ze hadden bijna 50 jaar 
lief en leed gedeeld. Zij zocht haar steun 
in het geloot. Zij was een vurig Maria· 
vereerster war rot uicdrukking kwam in 
haar dageliJks bidden van de rozenkrans 
en haar vele bedevaarten naar Kevelaer. 
Ze heeft in haar leven hard gewerkt en 
ze vond het jammer dat ze het laatste jaar 
niec meer mee kon helpen in het huis
houden en in de tuin. 
Lang heeft ze kunnen genieten van de 
kleinkinderen en haar 3 achterkleinkinde-

ren. Geen verjaardag werd vergeten en 
ruim van te voren had ze al wat klaar 
liggen altijd met een zelf geschreven brief
je er bij in. 
Toen ze ziek was. werd haar vaak de 
H. Communie gebrachc en via de kerk
telefoon bleef ze verbonden met alles in 
haar parochie. 
Her is een grote troost \Oor ons te weten 
dat ze nu weer bij vader en opa in de 
hemel is. daar waar ze graag weer mee 
verenigd wou worden. 
Oma had diep respect voor Annie en Joop 
die haar de laatste tijd met al hun zorg 
omringden en verpleegd hebben. 
Wij vragen God voor een rijkelijke belo
ning voor alles wat zij voor ons gedaan 
en betekend heeft en haar opneemt in de 
vrede van zijn vaderhuis. 
Heer geef haar de eeuwige rust en het 
eeuwige licht verlichte haar dat zij moge 
rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling 
tijdens de ziekte en het overlUden van 
onze moeder en oma betuigen wij onze 
oprechte dank. 

J. M. Willemsen - Monnikhot 
J. Willemsen 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 


