
Ter dankbare herinnering aan 

GESINA JOHANNA OPHUIS 

weduwe van 

ALBERTUS JOHANNES WITHAG 

ZIJ werd geboren te Tubbergen op 29 april 
1907. Voorzien van het Sacrament der 
Zieken overleed zij in het r.k. ziekenhuis 
te Oldenzaal op 25 juni 1988. 
De plechtige uitvaart vond plaats In de 
St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 29 juni, 
waarna zij te ruste is gelegd op het 
r.k. kerkhof aldaar. 

Een lieve moeder en oma is van ons heen
gegaan op de leeftijd van 81 jaar. Een 
zwaar offer werd van haar gevraagd toen 
zij 7 jaar geleden haar dierbare man 
moest afstaan. 

Zij heelt de goede strijd gestreden. 

"'t Wordt nlet meer wat.", zei ze dikwijls 
de laatste dagen. Tot het einde toe was 
zij bij kennis en moedig bleef zij ook toen 
ze tenslotte toch nog naar het ziekenhuis 
moest. Het mocht niet meer baten. 
ZIJ was vol levenslust en wilde niemand 
tot last zijn. Zonder ophef stond zij voor 
iedereen klaar. ZIJ had een sterke famille-

band en de kleinkinderen waren alles 
voor haar. 
Haar leven was gebouwd op vaste grond: 
een rotsvast vertrouwen In God. Zij had 
een grote verering voor Moeder Maria. 
Met dankbaarheid vertelde zij over haar 
bedevaarten naar Lourdes en Kevelaer. 
ZIJ heeft nog genoten van de enkele jaren 
in het Bejaardencentrum "De Mariahof", 
waar zij geliefd was door haar hartelijkheid 
en eenvoud. 
Met dankbaarheid denken wij aan haar 
terug. ZIJ heelt ons een levensweg ge
wezen die wij willen volgen: geloof en 
vertrouwen in het leven zoals dat ons 
gegeven wordt. 
Moge de goede God haar nu belonen 
voor alles wat zij voor ons gedaan heeft .. 
H. Maria, H. Joseph bidt voor haar. 

Voor uw belangstelling en deelneming bij 
het overlijden van onze dierbare moeder 
en oma, danken wij U van harte. 

De Familie 

Oldenzaal, 29 juni 1988 


