
Ter vrome nogedachrenis aan 

HENDRIKUS ANTON!US BLOKHUIS 

echtgenoor van 

MARGARETHA BREUKEL 

eerdn ''an ALEIDA SNOEYl'\K 

H1j werd geboren te Denekamp 4 november 
11\95. Gesterkt door het Sacrament der zieken 
overleed hiJ 18 mei 1977 in hN ziekenhu~> 
.De Sradsmaten" te Enschede. Zt)n gesror' en 
lichaam hebben wiJ 23 mei d.a.v. te ruste ge
legd in het parochiële kerkhof te Denekamp. 

Daags vóór de Hemelvaart des Heren, als de 
Kerk de- uHeJDdeliJke overgang van Jews naar 
het Vaderhuls van de Hernel '1ert, was ooi. 
voor onze lieve man en vader het ogenblik ge 
komen waarop hij afscheid nam van het aardse 
om Jezus te \Oigen naar her ceu" ig leven. 
Ou afscheid valt ons hard Een meno verlieot 
ZIJD vader en moeder a hiJd te vroeg en de ge
dachte dar vader nu hier niet meer is doet ons 
pl)n Daarnaast mogen we ons ook getroost 
wetl'n vanuit ons geloof in de Bh1de Bood
schap van Jezus Christus Zijn lnen. sterven 
vernJzen en hernelvaart ZIJn voor ons de zt>
kerheid dnr WIJ Hem zullen volgen. Onze m.1n 
co vader dacht en leefde wel zo d1ep gelovig 
dat h11 zelf~ 111 her Ziekenhuis, toen het einde 
van de aardse- levensreis zich aftekende-, de 
mensen om z1ch been tot bewondcnng bracht. 
De genade van de Heer liet ziJn gelovige die
naar kenbaar niet in de st~ek, maar heeft hem 

duideliJk geholpen in volste YNtrouwe-n te 
kunnen ~e-ggen: .In uw handen. He~r. geef 1k 
miJn leven terug·. W11 d1e achterbleven zullen 
onze man eo vader, wet ~iJn bhJde levensop
va!ling. ZIJn "erklnst en grote liefde voor 211n 
'rouw, klndt•ren en klcink•ndere-n, nooit ve-r
geten. H11 heeft heel veel voor ons be1ekend. 
In die herinnenng zal hiJ b tJ ons voortleven. 
MIJn lieve vrouw e-n k1nderen, ik wil jullie 
allen handiJk d•nken vuor de zorg"olle liefde 
dir ik •ree.!> ••n jullie mocht onden10den. Ook 
daardoor kon tk w viraal bh1ven en geni~ren 
van mipt nrugde in werk en hobby's. Moge 
de Moeder Gods, Mana, die WIJ 10 Kevelaer 
zo vaak hebhen bezocht en ''ere-erd ons gelel
den door du le\Cn e-n ons eens bn•ngen in het 
et•uwige leven b1j God. 

VaHiwel en tor wederziens. 

Voor u\\ deelneminj! onder,onden tiJdens de 

Ziekte en na het overlijden van on7e beminde 

man, vader, grootvader en zwager bel uigeo "rj 

u onze hartd11ke dank. 

Denekamp. roei 1977 
OldenL;lal~eSI raat 34 

Fam1he Blol..hurs- Breul..t•l 


