
In liefdevolle herinnering 

Maria Antonia Borgerink 
weduwe van G.J. Blokhuis 

Ze werd geboren te Tilligte 22 december 1913. 
Ze overleed voorzien van het Heilig Sacrament 
van de Ziekenzalving op 3 december 1998 in het 
verpleeghuis "Twente-Oost" te Losser. De uit
vaartmis was op 7 december 1998 in de 
parochiekerk te Vasse. Waarna we haar te rusten 
hebben gelegd op het Rooms-Katholieke 
Kerkhof aldaar. 

Moeder werd geboren te Tilligte op het "Erve 
Loeksboer'. Met 12 jaar vcrliet zij haar ouderlijk 
huis om te gaan dienen bij de boeren in de 
omgeving. Op 6 mei 1942 trad zij in het huwe
lijk met vader en vcrtrok naar Mander en kreeg 
daar de naam van "Krikken Marie". 
Het was hard werken op de boerderij en ook had 
ze nog de zorg voor Oma Blokhuis. Op 13 juni 
1951 werden ze verblijd met hun enige zoon Jan. 
Het viel hun zwaar toen hij in 1967 ging stude
ren in Brabant. 

In 1972 verhuisden ze naar Vasse, om aan de 
Beekzijdeweg van een welverdiende rust te gaan 
genieten. Wat waren ze trots toen Jan trouwde 
met Marion en hun de kleinkinderen Bart en Els 
schonk. 

Maar aan de fijne tijd kwam een einde toen 
vader in 1981 overleed. Nog 3 jaar heeft moeder 
in Vasse gewoond, toen werd ze getroffen door 
een hersenbloeding. Liefdevol werd ze 14 jaar 
verzorgd in het verpleeghuis "Twente-Oost". 
Die tijd was voor haar niet gemakkelijk. Met 
haar verschillende liedjes vrolijkte zij ons en het 
verplegend personeel toch weer op. 
Lieve moeder en oma, rust nu maar uit, naast 
vader en opa. 
Jullie hebben het beiden verdiend. 

Wij bedanken U hartelijk voor uw blijk van 
deelneming na het heengaan van mijn lieve moe
der, schoonmoeder en onze lieve oma BimBam. 

Jan, Marion, Bart en Els Blokhuis 
Enschede, december 1998 
Varenwoltlandcn 9 


