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In liefdevolle herinnering aan 

Gerard Blokhuis 
echtgenoot van Thea Veger 

geboren in Losser op 10 maart 1945 
overleden in Lonneker op 16 maart 2006 

Zo onwerkelijk en nauwelijks te bevatten is jouw 
dood. De lijdensweg die je hebt moeten doorstaan, 
staat in schril contrast met het leven dat je geleefd 
hebt. Opgewekt en volop genietend zo willen wij jou 
herinneren. Want al is het op dit moment niet het 
gevoel dat overheerst. het leven heeft je ook heel 
veel mooiS gegeven. Een gelukkig huwelijk van bijna 
36 jaar, JE! kinderen waar je zo trots op was en een 
kleindochter waar je intens, maar veel te kort, van 
hebt genoten. 
Met grote inze~ plichtsbesef maar bovenal met plezier 
heb je vele jaren gewer'Kt. Daarnaast was klussen in 
en om het huis en 'in het land' je lust en je leven. Als 
er een zaterdag niets te doen was, was het eigenlijk 
geen zaterdag en ook als iemand anders je hulp nodig 
had, was je niets te veel en stond je altijd voor ze 
klaar. Je familie was ontzettend belangrijk voor je. En 
vele dagen en avonden heb je doorgebracht tussen 
oude foto s om ook J(l wortels te doorgronden. 
Daarnaast had je enorme belangstelling voor de 
geschiedenis van de wereld, de bouwkunst en tech
niek wat ZJCh uitte in JE! kennis tot tn de kleinste details. 

Groot was de schok toen er in april 2003 geconsta
teerd werd dat je ernstig ziek was. Vol goede moed, 
zonder te klagen en tegelijkertijd als een enorme steun 
voor ons, startte je met de behandelingen. Tijdens die 
behandelingen vierde je je 40-jarig jubileum bij 
Grolsch waar je ooit op advies van je vader had 
gesolliciteerd. Het werd helaas niet het feest dat je 
je er in de jaren ervoor van had voorgesteld maar 
samen hebben we een mooie dag gehad waarbij je 
volop genoten hebt. In januari 2004 besloot je zelfs 
weer aan het werk te gaan en dat tekende jouw 
onvermoeibare optimisme en je levenslust. 
Gerard, je was niet een man van zoveel woorden 
maar in de woorden die je sprak zat zoveel liefde 
en wijsheid en ik koester de vele mooie momenten 
samen. 
Papa, we zullen je verschrikkelijk missen maar zijn 
dankbaar dat je lijdensweg, waarbij mama jou 
bewonderenswaardig heeft gesteund, voorbij is 
Gesterkt door alle dierbare herinneringen zullen wij 
nu samen de draad van het leven oppakken zoals 
jij dat wilde en waartoe je ons tot je einde hebt 
aangespoord. 

Neem dit prentje mee als herinnering aan Gerard en 
als teken van onze dankbaarheld voor uw mede
leven, uw gebeden en aanwezigheid. 

Thea Blokhuis 
Natasja-Robert-Rosan, Edwin-Dmet, Daniëlle-Mtchel 


