


Ter vrome hrri1111cring :oan 

JOHANNA ALEIDA RIK! IOF 

weduwe van 

Hermanus Antoniu• Oude Ophuis 

ZiJ werd gehoren te Dcnrbmp 2o m<"i 1910. 
Terwijl ha•r stervend lichaam dt> genade der 
Zieken7.>lving onl\'ing. ovt'rleC"d 211 te Dt>nc
kamp 10 augustu~ 1970. Haar gC"stor\'eu lichaam 
hehbeo wij 1-l augu~tus d.n.v. te ruste" i;:degd 
in ht>c parochit>el l:erkhof aldaar, "~ar het de 

v ... rrijzeois wacht. 

Als wij het \\oord moeder horen denken wij 
nnzelf aao l'en wcrrld vol ''ID zorg. 1oew1 -
ding en bcbugdoLe liefde. Z6 hebben w11 on7.c 
moeder ook gàt>od en lil'fgebd. Door een 
plotselinge dood is Z•J ons ont•·•lll'n l"n het 
valt ons hard om nu, aan dae tijde \'an het 
graf, afsd1e1d van moeder re mol'!en nC'me11 . 
Toen ZÎJ ulf op het kerkhof een laatste eer 
wilde bcw11zc11 nan ha.1r dierbare wrn, die 7.IJ 

al vroeg moe>t missen, bleek voor haar ook 
het moment aangcbrok1•n om .1;1n de overi11de 
van ht>t grnf nu vc1dt>r te IC'vcn 

W1J ziJn diep bedroefd ow het heengaan van 
onze moeder; wij hadd<•11 lwnr oog 1.0 nodig 
eo ziJ zelf had noi:i zovcd voor ons willen 
doen. Io de jdren dat 7lJ samen met vader oos 
gezin leidde en 66k daarna liet ziJ zien dat 
zij een sterkt vrouw was en cco liefdevolle 

moeder. WiJ ZIJD God dankbaar dat H11 ons 
zó Zijn liefde heeft laten zien en "'c zullen 
het als een kootb;re herinnering h~warcn. 
Daarodast is het \'Oor ons roch ook crn grote 
troost dat WIJ mogen weten dat moeder nu, 
s•meo met vader weer verenigd. voor eeuwig 
gdukkig is bij God 10 de Hemel . Want door 
de dood wordt het leven wt>I ver.,ndt•rd, maar 
niet ongedaan gemul.t d.11 we1e11 "'i ,·nnult 
ons geloof, dat is ons gcgarJndccrd door God~ 
Zoon die in Zi)D Vem1zenis oos is voorge
S?aan uur de eeuwige bestemming 10 GoJs 
Hemel, oos uiteindeh1k Moederhuis en \'ader
laod. 

M11oe geliefde kinderen en familieleden. ik ga 
jullie nu verlaten. Ern afscheid dac plorseling 
eo onvoorlfeo was. mur geen afscheid voor 
ah1jd. Vanuit oos geloof weten WIJ dar wij in 
God verder leven omdat "h ook uit Hem i110 
begonnen. Mijn h>rtt'hjke dank voor alle lief
de die ik ,·an 1ull1e mocht ondervinden: de 
goede God zal her jullie brlonco. Vaarrwel rn 
rot wederziens ! 

Moeder Maria. breng haar naar Jezus Uw Zoou. 
Amen. 

Voor Uw dee)otmiog. ondervonden nt 'l ovcrl*lcn v.ui 
on1e hemlnde moeder betuigen wlJ U on1c h.utchjke ltuok. 
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