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In dankbare herinnering aan 

JOHAN BLOKHUIS 

echtgenoot van 
RIKIE SCHOL TEN 

Hij werd geboren op 12 oktober 1933 te Hengelo. Na 
een langdurige ziekte overleed hij in het ziekenhuis 
te Hengelo op 19 maart 1994. De uitvaart vond 
plaats op 23 maart in de parochiekerk van de H.H. 
Petrus en Paulus te Hengevelde. Hierna werd hij be
graven op het kerkhof van deze parochie. 

Johan werd geboren als oudste van een gezin van 
negen kinderen. Evenals veel leeftijdsgenoten uit 
Hengelo kwam hij te werken als draaier in de metaal. 
Als kind groeide hij op in de crisisjaren en de oorlog, 
maar al gauw diende de welvaart zich aan. 
Johan trouwde op 30 december 1964 met Rikie 
Schollen. Zij gingen wonen in Hengevelde en hoop
ten met elkaar op een gelukkige toekomst. 
Deze toekomst werd anders, dan Johan en Rikie 
zich hadden voorgesteld. Al in het eerste jaar van 

hun huwelijk werd Johan vanwege rugklachten afge
keurd. Hij kwam thuis. De ene ziekte volgde de an
dere narigheid op: je kunt wel een boek schrijven 
over alles wat hij gehad heeft. 
Johan zat niet bij de pakken neer. Hij bleef vrolijk. 
En hij zocht afleiding in de duivensport. Bij het be
stuur van de "Witpen" en in het district bleef Johan 
niet van verre staan. Hij kon met een lach en een 
praatje steeds meehelpen aan de belangen van de 
duivensport. 
Eigen kinderen werden Johan en Rikie niet ge
schonken. Toch zochten zij steeds contacten , omdat 
Johan hield van hartelijkheid en warmte. Zo mocht 
hij ook graag kaarten. Menselijkerwijs is Johan te 
vroeg gestorven. Voor Rikie en voor zijn moeder 
komt dit wel heel hard aan. Maar het lijden en de 
ziekte waren ook niet menselijk meer. Er was geen 
uitweg meer. 

Gever van het leven, Schepper, 
moge Uw eeuwig licht Johan verlichten. 
En geef aan Rikie de kracht 
om het verlies van Johan te verwerken. 

Dank U wel, dat U tijdens de ziekte en na het ster
ven van mijn innig geliefde man aan ons hebt ge
dacht. 

Rikie 


