
t 
'n Dankbare en fijne herinnering aan 

JACOBA HERMINA OPHUIS-VOLMER 
weduwe van 

HENDRIKUS OPHUIS 

Zij werd geboren op 22januari 1910 te Deurningen. Na 
een liefde volle verzorging in het verpleeghuis "de 
Oldenhove· te Losser is zij gesterkt door het H. 
Sacrament van de Zieken overleden op 6 mei 1992 
aldaar. 
Wij hebben na een Eucharistieviering op 11 mei d.av. 
in de H. Plechelmuskerk te Deurningen, haar lichaam 
begeleid naar het crematorium "Enschede" te Usselo. 

Na bijna 25 jaar getrouwd te zijn met Henk heeft ze 
mooie jaren met hem gehad. 
Door het overlijden van Henk is ze nog 15 jaar alleen 
geweest. 
Ongeveer 12 jaar heeft ze in de aanleun-woning van het 
St. Jozef bejaardenhuis te Weerselo gewoond, de 
laatste 3 jaar heeft ze in het verpleeghuis "de 
Oldenhove· te Losser door-gebracht waar ze ook is 
overleden. Ze heeft veel gedaan voor de familie. 

Vooral de zorg in haar jonge jaren voor onze moeder. 
Als het nodig was, was ze de opvang van de kinderen, 
haar broers of zus. In de oor1og heeft ze het hele gezin 
van haar oudste broer opgevangen, doordat deze door 
een bom getroffen was. 
Nu dit tijdelijke leven is overgegaan in het eeuwige, zijn 
we dankbaar, dat ze nu de rust gevonden heeft. 

Meen niet áat zij geswrven is, over áe f!eflkn rijst 
frAar scliim, ten f!otten uit tl9tn tk fJm, ontlieven 
aan át áuistemis. 
Zie fioe ui aan tk eináer 6ranát, een ranf:!, 
smett.tlcu dam áie {iditená aan áe as on~am, 
gewuttni en onaaneeraná, 
Lief{ijk,r áan. een 6wesem6(aá, áat geurená aan tk 
f.!wp ontf!ie{, aámu frAarwuen áoortkziel f!anlien 
áie zij liuft {iefgtliaá. 
'En ui tk áiepten flan fum fuut, uit áooffu>tlen van 
fuá ont'UIO,r{, WterSpiq/tÜ MIJT 6u{tenis. 
Meen niet áat zij ges wrven is I 

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

De Familie. 




