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Wil in uw gebed gedenken 

HENDRIKUS ANTONIUS JOHANNES 

BLENKE 

echtgenoot van 

. HENDR IKA HERMINA LOKOTTE 

Hij werd geboren op 12 december 1924 te 
Gammelke (Gem. Weerselo) en overleed, vol
komen onverwacht, nog gesterkt door het 
Sacrament van de Ziekenzalving, in het r.-k. 
Ziekenhuis te Oldenzaal, op Goede Vrijdag 1 
april 1983. Hij werd begraven op het paro
chiële kerkhof te Deurningen op 6 april 1983. 

Met verbijstering geslagen weten wij niet wat 
te zeggen, als een man en vader zo plotseling, 
na een ziekte die, naar het ons voorkomt, niet 
langer dan enkele uren geduurd heeft, van ons 
heen moest gaan. 
1 n onze droefheid komen ons zoveel goede 
herinneringen voor de geest: zijn immer werk
zame zorg voor moeder en elk van zijn kin
deren, zijn zo graag thuis zijn, zijn blijdschap 
dat zijn pensioen hem de gelegenheid gaf met 
heel zijn hart en arbeidzaamheid te doen wat 
hij altijd het liefst gedaan had: het werk op de 
boerderij, in de natuur, de zorg voor dieren en 
gewassen. 

Op Goede Vrijdag heeft onze Heer Jezus 
Christus aan het kruis gebeden: "Mijn God, 
mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" 
(Me. 15,34). En had Hij in de Hof van Olijven 
niet gebeden: "Vader, als Gij wilt, laat dan de
ze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn 
wil, maar uw wil geschiede." (Le. 22,42)? 
Laten wij ook dankbaar blijven voor de goede 
jaren met hem en zorg voor elkaar blijven dra
gen, zoals hij altijd bezorgd was voor ons, ons 
met liefde heeft gevolgd en ons verdriet tot 
het zijne maakte: ging het ons goed, dan ging 
het immers hem ook goed. Was hij geen man 
van veel woorden, zijn zorgend leven zelf was 
de uitdrukking van zijn liefde voor zijn echt
genote, zijn kinderen en kleinkinderen. 
Kinderen, houdt moeder in ere. 
Laat ons bidden: Heer, onze Verlosser, Gij 
hebt U overgeleverd aan de dood om alle 
mensen te redden en hun de mogelijkheid te 
geven van de dood naar het leven over te gaan. 
Zie naar ons in onze droefheid , nu wij bidden 
voor vader, die wij moeten missen. En geef 
hem door Uw luisterrijke kracht een plaats in 
het licht, het geluk en de vrede. 
Amen. 

Voor uw deelneming betoond na het overlij
den van mijn man, onze vader en opa, danken 
wij u hartelijk. 

H.H. Blenke-Lokotte 
kinderen en kleinkinderen 


