
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Hendrikus Johannes Bloemen 
die geboren werd te Losser 12 januari 1906. 
Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij te Losser 24 sep
tember 1930 met 

Maria Magdalene Kuiphuis. 
Terwijl hij op een boerderi j water gevraagd had 
voor zijn paarden en dat naar doe dieren wilde 
brengen. riep de Heer en hij stierf onverwachts 
op zijn levenspad, te Losser, in de Zoeke, 10 jan u. 
ari 1980, juist twee dagen voor zijn verjaardag. 
Op het kerkhof van de Maroa Geboorteparochie 
te Losser werd hij begraven 15 januari 1980 bij 
zi jn lieve vrouw en zijn grote zoon Johan. 

Van het concert des levens krijgt niemand een 
program. Hoge tonen, harde noten. zuiver spel 
en wat er nog meer van kwaliteiten mogelijk zijn, 
ieder mens loopt met zijn eigen korfje door het 
leven . 
Slager Bloemen was een begrip voor de Losserse 
inwoners. We zagen hem dikwij ls fietsen met 
zijn bundeltje achter op de fiets: etenswaren voor 
mens of dier, Meestal lachte hij, maar hij kon 
ook ontzettend kwaad worden, zodat hij zijn 
eigen kracht niet meer kende. 
Slager zijn is een vak, dat in de oorlog erg be
langrijk was. De ouderen onder ons kunnen zich 
dat nog levendig voorstellen. Er werd nog al eens 
een beroep op hem gedaan ! Soms met grote ri · 
sico's en levensgevaar. 

Zijn vrouw stierf 3 maart 1945 . Hoi verloor twee 
zonen. Hij heeft veel trieste dingen meegemaakt. 
Dokwijls zagen we hem aanwezig bij de ui tvaar . 
ten in zijn parochie. Z ijn wens was: .,Als ik toch 
moet sterven, dan graag vlug". 
Heer. mag de geschiedenis van de mens Hendrok 
door U worden herschapen in een blijvende vreug. 
de met een eeuwige rust. 

Wij betuigen U onze hartelijke dank voor uw 
medeleven en belangstelling na het overlijden 
van onze lieve en zorgzame vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 


