


War "., zij sterk en arbeidzaam 
Wat h~tft lij voor on' allen ~laarye,taan . 
Zorgz.um ""' haar hele leven 
MoéJi!l i> zij tot het ernd g1 bleven 
Fhnk "11 ZO) nu dat "i1 oo~ zullen zorn 
maar at•cherd 'an haar nemen 
doN OI" p~n • 

Oan~baar g~denken "u 

BERTHA JOH o\NNA \'\ARIA BLOKHUIS 
cchrgenote van 

II [NRI<.US PETRUS MEI)NTJES. 

Zij werd qeburcn op 10 mei 191> re Denekamp. Na 
een gclu~kly huwtlrr~ van ruim 40 jaar overlel·d tiJ 
voowen van her 11 Sacrorment der Zieken on het R K 
Zrckcnhu" te Oldtnlaal op 19 november 19~; 

2:; Novemh~r ho ·bben \\ij in de gezongen Euchar" 
tle\lerinq af,cht:id van IMar genomen en haa• lichaam 
te ru,tcn gdeqd up het ~er~hof ,·an de St N!Cnlaa' 
parochre te Ocn.-kamp. 

lie\e mama. 
Een ldn!le I•Jdl·n,\\eg '' je bespadrd qeble\en. \\fl 
hebben het qcvotl d;rt je plotserrog uil het leven bent 
weqgeru~t. Het lt•vcn. waarin je juiq altijd ,oh milde, 
krachtige en qo<hdren-rrqe wouw. als liefdevolle en 
tOryJ.onw echtljcnote, moeder en oma aanwelig ".h 
Het leven waaron qc1elllgl1eid hartelijkheid, qeloof. 
liefde en 1ory vroor je qezrn centraal stonden 
Wat hadden w o) Ie noq qraaq in ons midden qehou 
den . W,Jt wa' je met Vilder trots op 1e vier f..rndcrcn , Ie 
schoondochtc" en <chonnloons. wat kon je toch qe· 
oreren 1.1n je klconf..rnderen. dte je alle twaalf op han 
den droeqen Voor wie JC al!ijd rijd en aJndacht had 
en \oor \\Ie I< altoJ.r 'noepje> klaar had loggen 

i\1ama. je was de sprl w.r.tr her ljl'tin nm dra.Jrde. wij 
zullen Je heel erg mi"~" · \\ij zirn trors op je en dan. 
ken je voor het •oorbedd d.or I<' on' hebt gege' en. 
Harrr. hartelijk dank \oor IC onophoudel~le lidde en 
tOrq , waarmee je miJ gedurtmde on; hul,elijk hebr 
nmrrngd · vo<>ral r~den' m11n zodrc heb rf.. du zo <terl 
er\'Jrt'n . 

~ inderen heel miJn leven htb r~ voor julloe geluk en 
toe~om.r qewer~r en yet orqd. 7.o qrady \\J> ik nog 
bij jullie en de Llerntie> gebleven. w~es flink en zorg 
qoed voor papa 
FamiliP vrienden en kennl"cn. bhJf 11111 in uw gebeden 
en qedachten qedenken H.rrtl'IIJ~ dank voor alle goed· 
heod, doe ik van ju llie mocht onrvanqen. 

WIJ lUO oprecht dJnlbaar I OOr de gebeden en de vele 
blorken \an medclnen en belanq<rellinq rojdens de 
llelte en na het merliJden van mijn HOUW, onze 
mo.eder en oma 

Zoveel liefde in een leven 
weggegeven en ge~regen 

H I' . ... IEl):\ I JES 
~ rnderen en f..leinllnderen 

Soms een stil verdrrct en \\at overbluft 
Een hand. een glomlach dar ~rrqcet Je nier 


