


In dankbare herinnering aan 

MARIA G.C. BLOKHUIS 

weduwe van G. Johan Kaijser 

geboren 1n Losser op 2 mei 1904, 
gestorven 1n Oldenzaal op 22 juni 1998. 

Moeder was een sterke vrouw. ZIJ w1lde van 
geen zwakheid weten. Zichzelf had ze een strak
ke diSCipline opgelegd. Alles gebeurde st1pl op 
tijd. Haar handen mochten niet stilstaan. Dat had 
ze van haar moeder meegekregen. Bij alles be
hield ze haar evenwicht: zij liet zich niet bang 
maken voor " 'n heet winter en •n kold zommer". 
Moeder gaf het leven de kans: t1en keer werd biJ 
HUize Kaijser een "krentewegge" bezorgd Aller
mms! echter maakte zij de indruk een overbelas
te huisvrouw te zijn. Juist tussen haar kinderen 
bleef ze v1ef. 
Moeder h1eld van "mooi". Zelf zag ze er graag 
goed u1t. wat haar uitstekend lukte. Nog tot voor 
kort was ZIJ druk 1n de weer haar e1gen won1ng te 
verfraa1en ZIJ blééf maar bezig, alsof ze het eeu
Wige leven bezat. Oma werd op handen gedra
gen door haar kleinkinderen. Voor hen en haar 
achterkleinkinderen had zij altijd een warme be
langstelling Ze was zèlf nog zo jong van harte. 
Zorgen had ze meer over een ander dan over 
zichzelf Als er eens een korte tijd geen contact 
was geweest met één van haar kinderen. nnkel
de daar al gauw de telefoon: "Ja, met moeder, 1k 

wilde eens horen, hoe het met jullie ging." 
Het vroegtijdige verlies van Harry, Betsie en Ma
rijke schokte haar d1ep In stilte verwerkte ze 
veel. De laatste levenSJaren van vader beteken
den een zware druk op haar schouders. Maar 
onder geen voorwaarde wilde zij hem naar een 
verpleeghuls laten gaan na meer dan vijf en zes
lig jaren vreugde en verdnet gedeeld te hebben 
Na het heengaan van vader werd zij helaas al 
spoedig zelf z1ek en had ze thuis verzorging no
dig. Wij zijn blij , dat wij in die lijd iets terug kon
den geven aan toeWIJding. Daarbij bleef zij geen 
passieve patiênt, maar dirigeerde zij nog steeds 
het huishouden met de haar typerende vingerwij
zingen. 
Later, in het verzorgingshuis "de Molenkamp" te 
Oldenzaal bleef ZIJ het mlddelpunt van de familie 
Op kamer 405 was het een komen en gaan van 
bezoekers. Daar genoot moeder van. Dit mocht 
jammer genoeg niet lang duren. Het vrij onver
wachte afscheid van Rietje en het overtijden van 
haar zuster Jo grepen haar erg aan. Dit alles 
werd teveel voor haar 
Nu aan het einde van haar Jarenlange toewijding 
aan allen, die haar omnngden, vertrouwen wij 
erop, dat moeder in het huis van de Heer de 
gastvrijheid en de warme zorg geniet, die zij zelf 
zo rijkelijk heeft verleend 

Voor uw belangstelling en medeleven danken WIJ 
u hartelijk. 

Familie Kaijser 


