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In dierbare herinnering 

aan 

Bernardus Joseph Blokhuis 
echtgenoot van 

HENDRIKA JOHANNA RIKHOF 

Hij werd op 5 januari 1943 te Weerselo 
geboren en overleed plotseling op 9 febru
ari 1986 te Almelo. 
In een Gezongen Eucharistieviering in de 
parochiekerk van St.Jozef hebben we op 
12 februari afscheid van hem genomen en 
hem daarna begeleid naar het crematorium 
te Usselo. 

Het is haast niet te geloven, dat hij ge
storv e n is. 43 Jaar was hij pas, in de 
bloei van zijn leven. Ineens is het stil 
en leeg. We missen hem zo. 

Hij was een lieve man, met wie ik bijna 
18 jaar getrouwd ben geweest. 
Hij was een lieve papa, die altijd voor ons 
klaarstond. We waren blij en gelukkig met 
elkaar. 
Hij was altijd opgewekt, rustig en kalm. 
Hij was tevreden met wat hij had : méér 
hoefde hij niet. Hij stond open voor ieder, 
die een beroep op hem deed . Als hij je kón 
helpen, dan deed hij dat. 
Hij genoot van zijn sport: met enthousias
me zette hij zich er voor in . 

Hij is veel met jonge mensen omgegaan, 
op school en in het verenigingsleven . Hij 
had daar plezier in en ze mochten hem 
graag . Hij heeft zijn l even in dienst ge
steld van anderen, in alle bescheidenheid. 
Hij heeft vreugde beleefd in het delen van 
zijn bestaan. Daarin is hij de weg gegaan 
van Jezus Christus, Zijn en ónze Heer: 
de weg van alle zaad, dat zichzelf geeft, 
opdat er nieuw leven kan ontstaan voor 
anderen. 
We hebben er té kort van mogen genieten. 
Maar wát hij ons gegeven heeft, 
was zuivere liefde, 
uit de Bron: van álle Liefde, 
van God, 
die hem ook nu in Zijn handen houdt, 
die hem nieuw leven schenkt 
en hem met Zijn liefde omringt. 

Lieve man en papa, met moeite nemen we 
afscheid van je. 

Moge je bij God ruste n i n vrede. 

Voor Uw medeleven na het overlijden van 
onze dierbare man en papa, zeggen wij 
U oprecht dank. 

Almelo , februa ri 1986 

H.]. Blokhuis-Rikhof 
Bert en Rianne 


