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Dankbare herinnering aan 

Harry Blokhuis 

Hti heeft sinds zijn geboorte op 14 juli 1909 
geleefd. gewerkt en gewoond in z!jn ge
liefd dorp Denekamp, 
In Pen gelukkig huwel[jk van b!jna 41 jaar 
met 

JO STAAL 
werden hun Paul. Helma en Fons geboren . 
van wie ze Paul rn 1960 door een tragisch 
ongeval weer moesten afstaan. 
Sinds 1968 was hü ziekelUk en voelde hij 
zich steeds meer afhankeliJk worden van 
anderen, in het b!jzonder van z!jn vrouw 
die hij graag all!jd in z!jn onmiddeiiUke 
nabijheid zag. 
Temidden van zijn vrouw en kinderen over
leed hij in het R.K. Ziekenhuis te Olden
zaal op 2 mei 1984. Maandag 7 mei is hij 
na de Euchanstieviering ten afscheid te rus
ten gelegd op het kerkhof van de St Nico
laasparochie te Denekamp. 

Harry Blokhuis was een bekende persoon 
In ons dorp Zowel maatschappelijk als ker
kelUk wilde hU dienstbaar Z!Jn. 
Meer dan 25 jaar was hU actlef bij de brand 
weer en 'n geliefd voetbalvriend van D.O.S. 

40 Jaar was hU collectant in de St. Nico
laaskerk. 
Heel nauwgezet verrir.hrte hü z!jn aange 
boden diensten. Je kon op hem aan en een 
aangeboden dienst bfpef nooit onbeant 
woord. 
Hij was naast een plichtsgetrouw echtge 
noot en zorgzame vader een lieve opa voor 
zijn vier kleinkinderen. 
Bij dit alles l~et hij zich inspireren door zijn 
diep en rotsvast geloof. 
In dat geloof willen wij hem uit handen 
geven in de handen van de levende God. 
die zün vergankei!Jk en sterfellik leven zal 
herscheppen tot een onvergankelük en on 
sterfelijk leven. 
Rust in vrede en bedankt voor Je liefde 
en zorg. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na ' t overlüden van onze be 
minde echtgenoot. vader. behuwdvader, opa 
en broer. betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Familie Blokhuis 

Denekamp. mei 1984 
- - -

J. Benneker - koster Denebmp 


