
In dankbare herinnering aan 

GERARDUS ANTONIUS BLOKHUIS 

echtgenoot van 

Geertruida Maria Johanna Kemna 

Hij werd geboren op 18 februari 1919 te 
Denekamp en hij overleed, gesterkt door 
het sakrament van de Ziekenzalving, op 
24 augustus 1986 te Oldenzaal. Na de H. 
Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk 
aldaar, werd zijn lichaam gecremeerd te 
Usselo. Het was 28 augustus. 

"Niemand leeft voor zichzelf alleen, 
niemand sterft voor zichzelf alleen; 
wij leven en sterven voor God, onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe", 

Wij wisten dat hij niet lang meer te leven 
had, maar we wisten niet dat zijn sterven 
zo dicht bij was. Hij Is In vrede en over
gave gestorven, in alle rust. 
Ons verdriet Is groot. Wij zullen hem mis
sen, zijn vrouw met wie hij ruim veertig 
jaren In een gelukkig huwelijk lief en leed 
heeft gedeeld, zijn kinderen en klein
kinderen van wie hij zoveel hield. 
Ons verdriet zal gedragen worden door 
dankbaarheid voor alles wat hij voor ons 

heeft betekend en gedaan. In eenvoud en 
bescheidenheid, in liefde en trouw heeft hij 
voor ons gewerkt en gezorgd. Zijn groot
heid bestond hierin : de gewone en kleine 
dingen van elke dag met een groot hart 
doen. Hij kon genieten van de schoonheid 
van de natuur. Hij nam in zich op waar 
zovelen aan voorbij gaan. 
Moge onze goede en barmhartige Vader 
hem nu In Zijn hemel opnemen en hem 
Zijn eigen Heerlijkheid laten zien; moge 
hij nu zijn in die nooit verstoorde rust, 
waar al les vrede Is, vreugde, licht en 
leven. Daar waar wij hem hopen terug te 
zien en voor altijd met hem verbonden 
blijven. 

Hij ruste In vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader en opa, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

G. M. J. Blokhuis - Kemna 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, augustus 1986 




