


In liefdevolle herinnering aan 

Gerard Blokhuis 
Pa werd geboren op 30 maart 1931 als één 
na jongste 1n een gezin met 6 kinderen. 
Zaterdag 17 juli 2004 werd hij getroffen door 
een hersenbloeding. Zijn gezondheid gmg, 
mede door een longontsteking, steeds verder 
achterUit. Prec1es een week na de bloeding is 
pa voorzien van het sacrament der zieken. Op 
29 juli overleed hij op 73 jarige leeftijd in het 
ziekenhuis in Enschede. 
Na de gezongen uitvaart op 3 augustus in de 
Sint Nicelaaskerk te Denekamp werd hij 
begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

Pa werd geboren op erve "EIIenboer". Hij had 
daar een gelukkige jeugd en kon daar moo1 
over vertellen. Op 14 juni 1962 zijn pa en ma 
getrouwd. Hun huwelijk werd gezegend met 
drie kinderen: Gemmy, Erick en Aichard. 
Pa was een hardwerkende man en samen 
met ma zorgde hij er voor dat wij niets te kort 
kwamen. 
Op 61 jarige leeftijd werd hij de trotse opa van 
zijn eerste kleinkind. Daarna volgden nog vier 
kleinkinderen. Pa genoot hier intens van. 
In 2000 brak een verdrietige tijd voor hen aan. 
Hun schoondochter Mony werd ziek en 
overleed plotseling. Dit was een grote klap 
voor pa. 

Hij beleefde veel plezier aan kleinzoon Pepijn 
en hij was er trots op als hij hem op maandag 
en dinsdag naar school bracht. 
Na zijn werkzame leven als timmerman 
volgde een periode dat hij samen met ma ging 
genieten. Toen pa met de vut ging zijn er vele 
fietstochten gemaakt. Op een mooie zomer
dag fietsten ze regelrnalig langs het kanaal 
naar Albergen naar hun dochter Gemmy. 
Daar werd koffie gedronken en dan fietsten ze 
langs de grote weg terug naar Denekamp. Pa 
was een trouwe bezoeker van de kerk. 
Hij zette zich ook in voor de gemeenschap. Hij 
hielp bij het onderhoud van het kerkhof en 
zorgde ook voor de verspreiding van de 
parochieblaadjes. Ook kon hij veel plezier 
beleven aan een mooi boek. Pa was een 
trouw lid van de kegelclub "Alle negen·. 
Volgend jaar zou hij 50 jaar lid zijn. 

Het contact met de mensen en de gezellig
heid vond hij belangnJk waarbij zijn gezin en 
familie op de eerste plaats kwam. 

Gerard, pa, opa wat zullen we je missen. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling 
en medeleven. 

Annie Blokhuis-Meijer 
kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, augustus 2004 


