


In dankbare herinnering aan 

Huub Blokhuis 
weduwnaar van R1a Bergervoet 

Hij werd geboren op 10 maart 1921 te Denekamp. 
Geheel onverwacht 1s hiJ op 31 januari 1997 overleden 
m zijn appartement in de Mariahof te Oldenzaal. 

Op dinsdag 4 februari 1997 hebben wij afscheid van 
hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Plechelmusbasillek te Oldenzaal. 
Daarna volgde de crematie te Usselo. 

Huub groe1de op in Denekamp waar zijn vader een Win
kel dreef in manufacturen en levensmiddelen. Na de 
mlddelbare school kwam h~ 1n het bankwezen terecht. 
In 1956 trouwde hij met R1a Bergervoet en zij betrokken 
een womng aan de Narcissenstraat •n Oldenzaal. Hier 
hebben Zij gezamenliJk bijna 40 Jaar gewoond. 

Hij zorgde goed voor zijn vrouw en de vier kinderen. 
ledere ochtend vertrok hij punctueel naar zijn werk b1j 
de ABN-Bank aan de Beursstraat in Hengelo waar h1j 
bijna 40 )aar heeft gewerkt. Door velen werd hij gewaar
deerd om ZIJn Uitzonderlijk gevoel voor humor. 
Hij had een goed geheugen. Markante belevenissen UI! 

ZIJn gezmsleven wist h1j zich feilloos met datum en tijd
slip te herinneren. 

Samen met Ria wilde hij er voor zorgen dat de Ionderen 
konden studeren en een goede plaats kregen lfl de maat
schappij. Bijzonder verheugd was hij bij de komst van 
ZIJn kleinkinderen Marco, Jasper en D1ane. 

Bij het overtijden van ZIJn gel1efde vrouw, ruim een jaar 
geleden, was hij d1ep bedroefd; bijna 40 Ja&r hadden zij 
gezamenlijk een hecht team gevormd. Na dit zware ver
lies en een verbliJf in het Ziekenhuis zocht hij begin 1996 
dapper zijn eigen weg en verhuisde naar de Mariahof. 
Hier genoot hij van de kontak1en met medebewoners, 
ZIJn k1nderen en kle,nk1nderen. H11 trok er op wt met z1jn 
nieuwe scooter en maak1e graag dagtochten met de bus. 

Met het overlijden van onze vader en opa 1s de laatste 
thuisbasis van ons gezin voorgoed u1t ~denzaal ver
dwenen. Opa, we zullen 1e heel erg m1ssen. We hadden 
je nog graag vele jaren 1n ons m1dden gegund, maar het 
heeft niet zo mogen zijn. 

Wij danken allen die onze vader en opa en de naaste 
familie in de afgelopen periode tot steun zijn geweest. 

Fam 1e Blokhuis 


