
Gedenk in uw gebeden 

HERMAN HENDRIK FRANCISCUS 
BLOKHUIS 

echtgenoot van Maria Geertruida Hutten 

Hij werd geboren op 2 dec. 1913 en is na 
voorzien te zijn van de Sacramenten der 
Zieken overleden op 27 juli 1986. Wij heb
ben hem ter ruste gelegd op 't kerkhof te 
Rossum. Daar wacht hij op de verrijzenis. 

Omringd door allen die hem dierbaar wa
ren en zich volledig bewust van de situatie 
waarin hij zich bevond heeft Herman Blok
huis met een bewonderenswaardige over
gave zijn leven terug gegeven aan zijn 
Schepper. Hij wist dat zijn leven was vol
tooid. In gesprekken met zijn vrouw en 
kinderen was alles voorbereid en gerust 
kon hij inslapen. Met diepe ontroering 
staan wij bij de lijkbaar van deze bemin
lijke mens. Hij kon genieten van het leven 
zoals God het hem gegeven had. Vol hu
mor, zelfs nog in zijn ziekte, kon hij pra
ten over alle wederwaardigheden die het 
leven meebrengt. Hij genoot van muziek 
en de natuur en sport. HIJ was sterk be
trokken bij alles wat er dichtbij en veraf 
gebeurde. Hij had een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid en zorgde er nauwkeurig 
voor nooit iemand te krenken. 
Zijn diep geworteld geloof beleefde hij zo-

als hij was: rustig, eerlijk en zonder op
hef. Zijn grote interesse in de natuur van 
Gods schepping had hem geleerd dat alles 
vergankelijk is en hij kon het ook aan
vaarden in zijn eigen leven en sterven. 
Veel hield hij van zijn vrouw en kinderen, 
zij waren zijn trots. Dankbaar was hij voor 
de vele zorg en genegenheid die hij van 
hen ondervond vooral in die laatste moei
lijke jaren. Met hen samen kon hij alles 
aan, het leven en de dood. God zal dan 
ook deze beminlijke en nobele mens op
nemen in zijn grote vreugde, waar we een
maal elkaar zullen terugzien. 

Lieve vrouw en kinderen. Bedankt voor 
jullie liefde. Bewaar de goede geest van 
ons huislijk nest. Onze liefde reikt over de 
dood heen. In gedachten blijven we bij 
elkaar. Van uit de hemel zal ik jullie voor
spreker zijn. Blijf in Jullie gebed aan mij 
denken. Maria Moeder van Altijddurende 
Bijstand, bid voor ons. 

De familie Blokhuis dankt u allen voor het 
medeleven tijdens de ziekte en het over
lijden van onze dierbare man en vader. 

Rossum, Juli 1986. 




