


In liefdevolle herinnering aan 

Hans Blokhuis 

Echtgenoot van 
Paula Blokhuis-Heideman 

lieve vader en schoonvader van 
Nathalie en Juliët, Örjan en Marcel. 

Geboren op 24 november 1947 te Lonneker, 
geheel onverwachts op 10 oktober 2002 over
leden in zijn dorp. 

Hans, pap, je was een echte levensgenieter. 
Een bijzondere man met ongekende talenten. 
Veel te vroeg en zo plotseling ben je uit ons 
leven weggenomen. 
Alle mooie herinneringen aan onze tijd samen 
met jou vullen slechts een klein gedeelte van 
de grote leegte die jij achterlaat. 

Groot was jouw liefde voor de natuur, vooral 
voor je paarden en je vogels. Gezelligheid 
stond bij jou hoog in het vaandel en je had 
graag veel vrienden om je heen. Mensen laten 
lachen gaf je enorm veel voldoening, groot 
was je inzet voor het wel en wee van het dorp 
en je betrokkenheid bij het veren igingsleven . 

Bij jou kwam je gezin altijd op de eerste plaats. 
Wat was je trots op ons: samen zoveel bereikt, 
je beide meiden getrouwd en dolgelukkig met 
het vooruitzicht dat je opa werd: "opa 
paardjes" . 
Achter de lach schuilde wel het stille verdriet 
om het verlies van je jonge moeder en later je 
zoon. Maar achter de wolken scheen bij jou al
tijd de zon . 
Jouw leven, te kort maar zo krachtig, zoveel 
dromen waargemaakt. Je hebt er zo intens van 
genoten. 

Wij proberen de draad van ons leven weer op 
te pakken en ons te laten inspireren door jouw 
voorbeeld : jouw ongekende optimisme, humor 
en levenslust; jouw elan. 
We zijn je dan ook geweldig dankbaar dat je 
ons hebt gemaakt tot wie we nu zijn. 

Lieve pap, laat niemand jou vergeten maar jou 
herinneren zoals je was: een héél bijzonder 
mens. 

Neem dit mee als herinnering aan Hans en als 
teken van onze dankbaarheid. 

Paula Blokhuis-Heideman 
Nathal ie en Örjan• 

Juliët en Marcel 


