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In dankbare herinnering aan 

Johan Bleekhuis 

echtgenoot van 

TRUUS SOMBEKKE 

Hij werd geboren te Achterberg (Did) op 1 na· 
vember 1910 en is vrij onverwacht overleden op 
31 mei 1996. Wij hadden hem 4 juni 1996 voor 
het laatst biJ ons tijdens de viering van de H. Eu· 
charistie 1n de Plechelmuskerk te De Lutte en 
hebben hem daarna te ruste gelegd op het r.k 
kerkhof aldaar. 

Met dankbaarheld denken we terug aan m11n 
man, onze vader en opa die na een welbesteed 
e~ arbeidzaam leven van ons is heengegaan. 
Z11n leven werd gekenmerkt door zijn eenvoud 
waarmee men in die tijd opgroeide. 
Het was hard werken bij de boerenbedrijven, 
toen nog zonder machines. 
Ook heeft hij een aantal jaren gewerk1 in de bos· 
bouw met daarnaast het verzorgen van zijn ei· 
gen kleine boerderiJ waar hij veel tijd besteedde 
aan het verzorgen van zijn dieren. Daarvoor 

bleef hij het liefste thuis, h1j vond het fijn als er 
mensen op bezoek kwamen. Hij kon altijd prach· 
tige verhalen vertellen die ons altiJd bij zullen 
blijven. 
Klagen kende hij niet en hij was met weinig te· 
vreden. Je kon hem bliJ maken met een kop kof· 
tie en een sigaretje. De zorg voor ziJn vrouw en 
kmderen kwam altijd op de eerste plaats. Het 
verlies van zijn oudste zoon heeft hem dan ook 
veel verdriet gedaan. 
De laatste paar jaren werd zijn gezondheid iets 
minder, waarna hij uiteindelijk door een onge· 
lukkige val plm. 10 weken geleden voor het eerst 
in het ziekenhuis belandde. Hierna werd hij na 
een liefdevolle verpleging overgebracht naar het 
verpleeghuis te Losser waar hij na een week 
toch nog vrij plotseling is overleden. 
WIJ danken God dat hiJ zo lang 1n ons midden 
mocht zijn en dat HIJ hem een plaats zal geven 
1n Zijn huis. 
WIJ zullen mijn man, onze vader en opa in onze 
gebeden blijven gedenken. 

Voor uw blijk van medeleven zeggen wij u har· 
telijk dank. 

J. G. Blockhuis-Sombekke 
Kinderen en kleinkinderen 

Zwaluwstraat 32 
7587 BL De Lutte 


