


In dankbare herinnenng aan 

Ria Blokhuis-Bergervoet 
echtgenote van Huub Bloi<huis 

Zij werd geboren op 27juli 1926111 Oldenzaal. Na een 
gelu'o<klg huwe ,k van biJna 40 jaar overleed ~. gesterkt 
door het H. Sacrament der z,eken, op 4 novembef 1995 
111 11et z,e<enhu•s te Enscl1ede 

Op donderdag 9 november 1995 hebben WIJ afscheid 
van haar genomen t1jdens een Euchansttev,erlllg in de 
P:echelmusbasilie~. 
Daarna volgde de eremalie te Usselo. 

R1a groe•de op in een eenvoud1g gez,n, waar werken 
en het geloof in God hoog 1n het vaandel stonden. Voor 
Huub en de k1nderen was ze een I eve en zorgzame 
echtgenote en moeder Verheugd was ze bij de komst 
van haar beide kleinkinderen Marco en Jasper, die ze 
helaas niet meer mocht zien opgroe•en. 

Ze toonde zich altijd zeer betrokken b•J de wereld om 
haar heen. Daarb1j stond altijd de zorg voor anderen 

centraal. Toen 1n de laatste maanden van haar leven 
haar gezondheid sterk verminderde, kostte het haar 
moerte om d1t te accepteren. Ze wilde nog zo graag 
van alles doen, maar kon nog maar zo weintg. 

Dankbaar was ze voor alle hJip d1e z,j toen op haar 
beurt mocht ontvangen van anderen. Zo goed als ze 
kon b'eef ze tot hetlaatst haar goede zorgen tonen. 

We zu en haar erg mrssen. ze was de spdvan ons ge
Zill. Ze heeft nu biJ de Heer haar rust gevonden, na een 
ongeLjke stn)d die ze moedig heeft gestreden. 

Bedroefd, maar danKbaar voor wat Zij voor ons heeft 
betekend nemen we afscheid van haar. Haar manier 
van leven was een voorbeeld voor ons. We zullen nog 
vaak aan haar denken. God, geef dat Zij voorgoed voort 
mag leven in onze harten en 10 onze geest. 

Wij danken allen die in de afgelopen jaren en bij haar 
overlijden hun hartverwarmende steun en medeleven 
hebben getoond. 

Famtlie Blokhuis 


