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Dankbare herinnering aan 

Stephanna Susanna Beene 

sedert 5 april 1961 weduwe van 

Johannes Lambertus Blokhuis 

Zij werd geboren te Noord Deurningen op 26 de
cember 1896 en overleed na het ontvangen van 
het Sacrament der Zieken op 17 juli 1995 in het 
verzorgingshuis "Gerardus Majella" te Dene
kamp. We hadden moeder 21 juli voor het laatst 
in ons midden tijdens de viering van de H. Eu
charistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp en 
hebben haar daarna bij vader te rusten gelegd 
op het parochieel kerkhof aldaar. 

"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?" 
(Spreuken 31,10). Dit Schriftwoord is zeker van 
toepassing op het leven van " Biokhuus San" , 
zoals zij genoemd en gekend werd. 
Een lieve, blije en levenslustige moeder en oma 
is van ons heengegaan. Nooit was haar iets te
veel of te zwaar. In een sociaal en economisch 
moeilijke tijd had zij de zorg voor een groot ge-

zin. Niets voor haar zelf vragend, gaf zij alles 
wat zij had aan haar gezin. Ondanks armoede 
wist ze ons met Sinterklaas steeds te verrassen. 
Toen de kinderen getrouwd waren en moeder 
financieel wat ruimer kwam te zitten, bleef ze 
alles weggeven. De komst van de welvaart na 
de tweede wereldoorlog vond ze fijn, alleen al 
voor haar kinderen en kleinkinderen, omdat zij 
het beter kregen dan zij in haar leven had ge
had. Ook had ze geen moeite met de vele maat
schappelijke en kerkelijke veranderingen. 
Zij. die alt ijd midden in het leven had gestaan, 
bleef dit ook in de nieuwe tijd doen. 
Daarom kon ze haar kleinkinderen zo goed aan
voelen en kwamen zij op hun beurt haar graag 
bezoeken. Haar verjaardagen op tweede kerst
dag waren daar een duidelijk teken van . 
Het kruis is haar niet bespaard gebleven. Veel 
heeft ze geleden aan Lyda, haar dochtertje, die 
op vijfjarige leeftijd overleed. Ook heeft ze ge
rouwd om de dood van haar twee schoonzoons. 
Gelukkig kwam er een Lyda terug. Het is begrij
pelijk dat zij met haar een bijzondere band had. 
Nu ze van ons is heengegaan, komt er een leeg
te, maar deze zal zeker opgevuld worden met 
vele goede, mooie en dankbare herinneringen. 

Rust in vrede ! 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

De familie. 


