
In dankbare herinnering aan 

Paulus Johannes Maria Blokhuis 

Hij werd geboren op 30 november 1964 te Oldenzaal. Na 
heel zijn leven gewoond te hebben op de boerderij in het 
buurtschap de Mekkelhorst, overleed hij onverwacht op 
10 juni 1998 te Denekamp. Op 13 juni 1998 hebben we 
hem voor het laatst in ons midden gehad tijdens de vie· 
ring van de Heilige Eucharistie in de St. Nicelaaskerk te 
Denekamp, waarna we hem begraven hebben op ons 
parochieel kerkhof bij zijn broer Jos. 

Paul was een hele rustige jongen. Hij leefde zonder veel 
ophef en zonder veel woorden. Hoewel hil zonder veel 
ophef leefde, was hij wel zeer vastberaden. Hij wist pre
Cies wat hij wilde. Als hij iets 1n zijn hoofd had gezet, dan 
was h1j daar niet of nauwelijks vanaf te brengen. 

Paul was een jongen met twee gouden handen. Alles wat 
hij zag en alles wat kapot was kon hiJ maken. Ook stond 
hij altijd voor iedereen klaar. Hij hielp veel en graag mee 
op de boerderij, maar ook anderen konden op zijn hulp 
rekenen. Zo 'n twaalf jaar heeft hij bij het elektrotechnisch 
bedrijf Beckmann in Enschede gewerkt. HiJ werkte daar 
met veel plezier en was ook een zeer gewaardeerde kracht. 
Speciale opdrachten en moeilijke karweitjes werden graag 
aan hem overgelaten. 

Zijn grootste hobby was het sleutelen aan auto's. Vele vrije 
uren bracht hij door in de door hem geliefde werkplaats 

aan de OranjestraaL Hoogtepunt was voor hem ieder jaar 
het meedoen met de Jeep aan een rally in Frankrijk. Ook 
mocht hij graag ieder jaar op wintersport gaan. Hij was 
een fervent skiër. 

Paul heeft vele gelukkige jaren gekend. Het laatste jaar 
echter kon hij het geluk niet meer vinden. Velen wilden 
hem helpen, maar niemand liet hij echt bij zich komen. 
Een zware strijd heeft hij gestreden. In de vroege morgen 
van 1 0 juni bereikte ons het droevige bericht dat hij de 
strijd had opgegeven en dat hij op slechts 33-jarige leef· 
tijd was overleden. 

Oe droefheid en verslagenheid om ziJn verlies zijn groot. 
Kracht en troost geeft ons in deze moeilijke dagen het 
geloof. Wij geloven namelijk vast dat God Paul heeft op
genomen in zijn Rijk van vrede en dat Paul nu bij Hem 
rust en verlichting heeft gevonden na zijn zware en ook 
eenzame strijd. 

Paul, bedankt voor wie je was en voor wat je ons gegeven 
hebt. We zullen je nooit vergeten. 

Rust in vrede! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw ge
bed na het overlijden van onze lieve zoon, broer, zwager 
en oom. 

Fam. Blokhuis 


