
r 1et grote dankbaarhe·d denken we terug aan 

FRANCISCUS HENDRIKUS BLOEMEN 

sind 15 juli 19 77 weduwnaar van 

JOHANNA JOSEPHINA HENRIKA DUIVELSHOF 

Hij werd geboren in Lonneker op 22 december 1902. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken ging hij van ons 
heen op 31 december 1991 in het verpleeghuis 
"Oldenhove" te Losser. Na de uitvaartmis in de 
Mariakerk hebben we zijn lidi aam bijgezet in het graf van 
moeder op de begraafplaats te Oldenzaal op 4 januari 
1992. 

Geboren en getogen in Lonneker, woonde hij sinds zijn 
huwelijk op 24 november 1938 in Berghuizen. Daar 
voelde hij zich thuis, daar werkte hij met plezier op de 
boerderij, daar zette hij zich van harte in voor zijn gezin 
van 6 kinderen. Hij was blij met zijn 15 kleinkinderen, van 
wie er helaas een is overleden in 1988. De aanwezig
heid van zijn kinderen en kleinkinderen vond hij prettig, 
hij stelde hun bezoek erg op prijs. Naast zijn werk had hij 
een bijzondere voorliefde voor paarden, waarover hij tot 
op hoge leeftijd boeiend kon vertellen. 
Hij was een persoon met een wat gesloten en 
behoudend karakter, gehecht aan de traditie: hij had zo 

zijn eigen levensstijl en zijn eigen gedachten. D"cir01J 
zullen vele gezegden, die getuigden van een stuk 
levenswijsheid, bij ons in hvrinnering blijven. 
Graag vertoefde hij onder de mensen, maar het 
overlijden van moeder, van familieleden en vrienden 
alsmede de hoge leeftijd beperkten hem hierin de laatste 
jaren. Hij bezat een sterk godsgeloof, dat hem steun gaf 
en dat hij graag aan anderen voorhield; hij beleefde dat 
telkens weer in zijn goede band met zijn parochie en met 
de Eucharistieviering: bepaalde latijnse gezangen nam 
hij daaruit mee om ze in de huiselijke kring weer te laten 
horen. In de periode dat zijn lichamelijke en geestelijke 
krachten achteruitgingen, werd hij op 6 november 1990 
opgenomen in "Oldenhove·. waar hij in alle rust is 
overleden. in overgave aan Hem, in wie hij altijd zijn 
vertrouwen had gesteld. 

''Er is maar één wee, áie je af{een moet gaan; 
(jun mens Kf!n je op áat paá verge.ze{fui. 
Je áiepste angsten f;_un je niet vwelun. 
'En je moet veráer, tot.áat :Hij jestû áoet staari'. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van 
onze lieve vader en opa, zeggen wij u hartelijk dan k. 

De Lutte, januari 1992. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. 




