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Ne ploog kan better sliet'n as roest'n 

Herman Blokhuis 
"Kiskes Herman· 

echtgenoot van Maria Blokhuis - Veldhuis 

Hij werd geboren op 8 januari 1922 en overleed In 
alle rust op 81 -jarige leeftijd op dinsdag 17 juni 
2003 in het V.V.T.O. in Denekamp omringd door 
zijn dierbaren. Na de uitvaartdienst op 21 juni in 
de St. Nicelaaskerk vond de begrafenis plaats op 
het RK-kerkhof van Denekamp. 

Herman was een bijzondere man, vader en opa. 
Zijn leven stond volledig in het teken van zijn 
gezin en was gebaseerd op een rotsvast geloof. 
Zijn gezin, daar werkte hij hard voor: als boeren
knecht, als tuinman, als boer, als (grond}monster
nemer, als verzekeringsagent, ja zelfs als rijks
ambtenaar tijdens de jaarlijkse mei-telling. In God 
vond hij zijn inspiratie en vertrouwen, zeker tij
dens het zware verlies van Josje en Elsje. Elk 
huisje heeft zijn kruisje, dacht hij en pakte de 
levensdraad weer op, zo goed en zo kwaad als 
dat ging. 

Samen met ma onderhield en verzorgde hij een 
groot gezin waarvan ook zijn eigen moeder jaren
lang deel uitmaakte. Ze vormden een sterk team: 
pa deed vooral de verstandelijke dingen. Hij was 

"strabaanr: iedereen moest aanpakken op het 
boerenart en het liefst op zijn manier. Ma zorgde 
juist voor de zachte toon en wist de scherpe kant
jes, waar nodig, eraf te halen. 

Pa was altijd bezig met zijn werk, dat meteen ook 
zijn hobby was. Hij kon genieten van de vele con
tacten die hij door zijn werk in heel Twente had. 
Zijn enige "vrije-tijds"-besteding was zijn moestuin 
waarin hij grote voldoening vond en jaarlijks zijn 
"groene" talenten toonde. De oogsten waren rijke
lijk en veelzijdig en iedereen kreeg er iets van 
mee. 

Als opa van wel 16 kleinkinderen was hij veel mil
der. Apetrots was hij op ze, ook al haalden ze 
allerlei kattenkwaad uit. Hij kon er altijd - soms als 
een boer met kiespijn - om lachen: "bössels", zei 
hij dan en daarmee was alles gezegd. 

Pa leefde met en van de seizoenen. Een man in 
en met de natuur. Het is heel symbolisch dat we 
uitgerekend op de dag dat de lente overgaat in de 
zomer definitief afscheid nemen van ziJn aardse 
bestaan. Maar in onze herinnering zal hij voort 
leven in alle wisselingen van tijden die nog zullen 
komen. 

• Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven rondom het overlijden van Herman 
Blokhuis. 
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kinderen en kleinkinderen 


