


IN MEMORIAM 

Allen die hem gekend hebben bewaren voor altijd 

een fijne herinnering aan 

Franciscus Gerardus Antonius Blokhuis 
echtgenoot van 

JOHANNA HENDRICA THERESIA OUDE EGBRINK 

Hij werd geboren te Denekamp op 2 april 1925. Ge
sterkt door het sacrDmenf der zieken overleed hij op 
19 maart 1981 in het Binnengasthuis te Amsterdam na 
een harloperatie. Vanuit de Sint Nicolaaskerk te Dene-

kamp werd hij op 24 maart 1981 ter aarde besleid 
op het r.k. kerkhof aldaar. 

Het leven van hem, die ons zo l ief was, werd geken
merkt door fijngevoelige dienstbaarheid en goedheid. 
Nooit merkte je dal hij aan zichzelf dacht. Niet hijzelf 
maar de ander, zijn echtgenote, kinderen, kleinkind 
en zoveel vrienden maakten het middelpunt uit van 
zijn nooit aflatende in1et. In zijn omgeving, waar dat 
ook was, thuis, op kantoor, bij de familie, op de cam
ping, bij vrienden of bij de carnavalsclub, was hij al
tijd een graag geziene persoonlijkheid. Bezorgdheid, 
belangstelling, meelevendheid, openheid en levens
vreugde waren zijn belangrijkste e igenschapppen. Vele 
mensen zullen hem in herinnering houden als een 
hardwerkende, plichtsgetrouwe, opgewekte en zeer 
menselijke collega. 
Zijn eigen pijn en last verborg hij om het de ander 
naar de zin te maken, Met zijn viervoetige vriend trok 
hij altijd de door hem zo geliefde natuur in. In deze 
omgeving vond hij inspiratie om zich in gebed fot 
God te keren. Zijn diep geloof in God kwam voortdu
rend fot uiting in zijn doen en laten, in zijn zelf
opofferende levenutijL "Bidt veel voor mij", was het 
laatste wat hij in een brief vroeg die hij een week 
voor de operatie schreef. 

0 lieve God, wij smeken U: Neem hem op in Uw Rijk. 
Hij heelt het zo verdiend. Een fijne hartelijke man, 'n 
lieve vader en opa is van ons heengegaan. Wij xijn 
geslagen, niet verslagen. Wat blijft is de herinnering 
aan een goed mens. 
M ijn lieve vrouw en kinderen, ik dank jullie voor alle 
zorg en liefde voor mij. Ook dank ik mijn familie, 
vrienden en kennissen voor alle vriendschap en mee
leven. Ik ben van u heengegaan maar bewaar mij in 
uw herinnering. 

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden 

tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en bij het over

lijden van mijn lieve man, vader en opa zeggen wij 

u hartelijk dank, 

Hüttrupperstr. 37 

4402 Greven - I 

West-Duitsland, 

FAMILIE BLOKHUIS 


