
Ter herinnering aan 

81_,RTHA JOHANNA M,\RIA BLOKHUIS 

sedert I 5 juli 1987 weduwe van 
Petrus Hcndril.us Gradus Berendsen. 

Op 23 november 1911 werd ~:ij geboren: 
22 augustus 1987 is zij overleden. 

Nog geen zes weken geleden ging haar man 
's avonds even '~eg. en hij kwam niet meer te
rug. De Heer riep hem op. zijn levens\\ eg werd 
nogal abrupt afgesneden. 
AJ 7oveel jaren had hij moeder vertorgd, tot 
het einde toe werd het hem niet gegeven. Moe
der miste hem iedere dag. Gelukkig bleef zij 
niet alleen; de kinderen zijn bij haar gebleven, 
vermoedend dat 1ij vader wel gau" zou volgen 
naar het andere leven, over de dood heen. 
Deze gedachte werd waarheid. 
In dankbaarheid gedenken we haar, haar goed
heid en 7.org; haar liefde en bcschei<knhcid. Zij 
wilde geen rol spelen op het toneel van de grote 
\\ereld. In stilte deed /ij haar plicht, vl.'rtrou
wcnd op de goedheid van de men~ 

Ook toen zij aan huis gekluisterd was, bleef zij 
gelovend vcrtrouw en dat zij vader eens ;ou te
rugzien. 
Haar laatste wens, thuis te mogen sterven met 
rondom zich heen degenen die van haar het Ic
ven kregen, die wens is in vervulling gegaan. 

Heer God, we moeten dankbaar zijn, ook al 
voelen wij het vcrlies van onze ouders smarte· 
lijk, wij bidden U: 
mogen zij die hier op aarde zo lang met elkaar 
verenigd waren, nu elkaar terug vinden in U en 
mogen zij voor altijd samen zijn in Uw vrede 
en vreugde. 

Mogen wij dankbaar blijven voor wat zij voor 
ons zijn geweest; geef ons de kracht hun voor
beeld te volgen. 

Voor uw meeleven, aanwezigheid en condo
leance danken wij U hartelijk. Moge dit plaatje 
een herinnering zijn aan onze moeder en oma 
en gedenk haar in U\\ gebeden. 

Kinderen en kleinkinderen. 


