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In dankbare herinnering aan 

Susanna Maria Blokhuis 

* Denekamp, 
1 april 1915 

Miets t Bunnik, 
22 februari 2013 

Miets is geboren op 1 april 1915 als middelste uit een 
gezin van acht kinderen, waarvan er twee al op jonge 
leeftijd zijn overleden. Op 1 ½ jarige leeftijd kreeg ze 
polio, kinderverlamming. Daardoor heeft ze als kind veel 
operaties moeten ondergaan. 
Na eerst thuis in de winkel bij haar ouders te hebben 
geholpen wilde ze toch nog graag doorleren. 
Ze is naar de kweekschool gegaan, intern, naar Steen
wijkerwold waar ze haar hartsvriendin Cor Staal ont
moette. In 1940 is ze naar Bunnik verhuisd en kreeg daar 
een baan op de Barbara school. De eerste jaren heeft 
ze samen met Cor gewoond, eerst bij een zus van Cor, 
daarna in het zusterhuis. Hier kwam ook Coba Hegge 
wonen en het trio was compleet. 
In 1957 gingen ze met zijn drietjes wonen in een wijk
gebouw, waar Miets tot 1968 bleef. Daarna is ze op 
de Stationsweg gaan wonen omdat ze behoefte had 
aan meer ruimte en privacy. Gerrit en Wilma Bolhuis 
kwamen naast haar wonen. Voor hun kinderen Joalien 
en Harco was ze als een oma. En wat was ze blij als oma 
Wilma met de kleinkinderen Jesmer, Julot, Manon en 
Floris op bezoek kwam . Ze genoot ontzettend van hun. 

Op 63 jarige leeftijd is ze met pensioen gegaan, nadat ze 
met heel veel plezier 38 jaar lang les had gegeven. 
Hierna kwam voor haar het genieten. Vakanties met Cor 
en Coba naar Spanje, Noorwegen en nog vele andere 
bestemmingen. Miets was iemand die zeer geïnteres
seerd was in wat er gebeurde in de wereld . Met name 
op sportgebied. Er ging geen voetbalwedstrijd aan haar 
voorbij . Het zelfstandig wonen ging niet zo goed meer 
en ze is toen naar een aanleunwoning verhuisd, waar 
ze weer naast Cor en Coba kwam te wonen. De laatste 
6 jaar heeft ze in huize Bunninchem gewoond waar ze 
met heel veel liefde is verzorgd. Lekker voor het raam, 
genieten van alles wat er langs kwam. Helaas ging haar 
mobiliteit steeds verder achteruit en kwam ze in een 
rolstoel te zitten . 
Miets heeft op haar manier uit het leven gehaald wat 
mogelijk was. 

De uitvaartplechtigheid vond plaats op 28 februari 2013 
in de Barbarakerk te Bunnik en daarna is Miets begraven 
in haar geliefde geboortedorp Denekamp. 

Wij willen in het bijzonder de familie Bo/huis bedanken 
voor de geweldige goede zorgen voor tante Miets. 
Ook de medewerk(st)ers van huize Bunninchem zijn we 
dankbaar voorde lieve woorden, de extra aandacht, en het 
medeleven. 

Bedankt. De familie 


