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Ter dankbare. herinnering aan ,. 

JOHANNA MARIA BROENINK 
weduwe van 

Hermanns Hendrikus Blokhuis 

Zij werd geboren te Denekamp 16 dec. 1895 
en is in de vrede van Christus overleden te 
Oldenzaal 14 april 1976. Zij werd begraven 
op het r.k. kerkhof te Denekamp, 17 april 1976. 

>· In eenvoud en zorgende liefde heeft zij God 
en de mensen gediend . Haar taak in deze 
wereld is volbracht en ze mag terug zien op 
een welbesteed leven, de zorg voor haar groot 
gezin. Ze heeft haar leven in dienst gesteld 
van haar dierbaren, die ze bijstond met raad 
en daad . Ze wist mee te leven met het wel 
en wee van de ander, ook al heeft ze het zelf 
niet altijd gemakkelijk gehad . 
Ze was een voorbeeld van oprecht geloof en 
eenvoudige naastenliefde. Ondanks de jaren
lange zwakheid van haar lichaam op haar oude 
dag, bewaarde ze met volharding haar sterke 
geest en zelfstandigheid. Het liefst was ze maar 
tb uis, om anderen niet tot last te zijn. 
Tot in haar hoge ouderdom leefde ze in de 
zekerheid van het Christelijk geloof en rustig 
wist ze haar leven in Gods handen te leggen. 
Mijne dierbaren, ik ben blij dat ik zoveel voor 
u heb mogen doen en samen met u mijn le
vensweg tot een goed einde wist te brengen . 
Ik dank u allen voor uw goede zorgen voor 
mij tot de laatste dag van mijn leven. 

Door geloof in de Heer van leven en dood en 
door de liefde voor elkaar, blijven '·· wè met 
elkaar verbonden. Weest goed voor elkaar en 
wilt mij niet vergeten . 
Bewaart mij in uw gebed en herinnering en 
moge het u allen goed gaan. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde moeder, behuwd, groot- en over

grootmoeder betuigen wij U onze 
hartelijke dank . 

FAMILIE BLOKHUIS 
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