
Je was de tijd kwijt en vele dingen 

en dan ineens die glimlach 

bij oude herinneringen. 

Het hoorde zo bij jou en jij hoorde zo bij ons. 



Dankbare herinnering aan 

Gerard Blokhuis 
"Dierse/ Gerard" 

weduwnaar van 

Truus Blokhuis - Ribbert 

c>·* 1 augustus 1924 t 12 september 2014 

We hadden Gerard voor het laatst in ons 
midden op donderdag 18 september tijdens de 
uitvaartplechtigheid in de H. Nicolaaskerk te 
Denekamp. Wij hebben hem te rusten gelegd op 
het R.K. kerkhof te Denekamp. 

Gerard werd geboren op 1 augustus 1924 op het 
erve "Dierselman" in de buurtschap Mekkelhorst. 
Zijn ouders waren zeker blij dat na 4 dochters, 
een zoon werd geboren. Hij moest daardoor 
wel opboksen tegen zijn oudere zussen. Na de 
lagere school volgde hij de landbouwschool. In 
de laatste oorlogsjaren werd hij te werk gesteld 
op 2 boerenerven in het Duitse Brandlecht. Na 
de oorlog kwam hij thuis om de boerderij voort te 
zetten . Hij was 24 jaar toen zijn vader plotseling 
overleed. 
Een paar jaar later kwam Truus in zijn leven. Op 
6 mei 1953 trouwden ze in de parochiekerk van 
Tilligte, ten overstaan van pater heeroom Ribbert. 
Uit hun wederzijdse liefde werden Jos, Gerardje, 

Gerard, Alfons, Thea, Annelies, Marcel en Paul 
geboren. Helaas heeft hij te vroeg afscheid moeten 
nemen van Annelies, Paul, Jos en Gerardje . 
Troost zocht hij bij het landkruis, dat helemaal zijn 
plek was. 
De kinderen vonden hun eigen stek en Gerard 
vond tijd voor andere dingen, zoals klootschieten, 
korte vakanties, de jacht en vele spontane 
bezoekjes aan familie en buren . 
De zondag was familiedag . Dan genoot hij van de 
kinderen en kleinkinderen. Toen de gezondheid 
van zijn lieve vrouw Truus achteruit ging was 
hij meer gebonden aan huis. Dat was moeilijk 
voor hem als buitenmens. Nadat Truus moest 
verhuizen naar Denekamp bezocht hij haar trouw 
iedere dag. Na haar overlijden in 2005 kwam er 
voor hem een leegte. Gelukkig kon deze deels 
worden opgevuld door deel te nemen aan de 
dagopvang op "Gerardus Majella". 
Toen zijn gezondheid minder werd kon hij mede 
door Gerard, Annette ,· hun gezin en de thuiszorg 
blijven wonen op zijn zo geliefde erf. Dat gaf hem 
houvast en werd door hem zeer gewaardeerd, dat 
bleek ook wel uit zijn bijzondere humor. 
Hij genoot nog van zijn 90° verjaardag. Samen uit 
eten met de familie met ijs als nagerecht. Na het 
overlijden van Annelies kon hij de draad niet meer 
goed oppakken. 

Gerard bedankt voor wie je was, rust in vrede! 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


