
r Dankbare en blijvende herinnering aan 

Herman Blokhuis 

sinds 11 mei 1960 echtgenoot van 

Femle Fox 

Hij werd geboren op 20 maart 1928 aan de Prior· 
weg in Denekamp, waar hij heel zijn verdere Ie· 
ven heeft doorgebracht. Daar was hij gelukkig 
en had zo graag daar ook zijn levensavond ver· 
der doorgebracht. 
Hij was een buitenmens met liefde voor de na· 
tuur. Hij heeft hard gewerkt op zijn boerderij en 
zagerij Meuleman in Beuningen, waar hij 15 jaar 
een trouwe medewerker is geweest. 
In een gelukkig huwelijk kwam bij pa het gezin 
op de eerste plaats. De kinderen kregen volop de 
mogelijkheid om te studeren en een goede toe· 
komst op te bouwen. Hij heeft Marga, Harry en 
Marcel vanuit het ouderlijk huis zien trouwen en 
was zo graag getuige geweest van het huwelijk 
van Benny op het ouderlijk huis. Zijn vier klein
kinderen waren hem alles. 
In januari 1987 onderging hij een hartoperatie. 
Voor zijn werk bij Meuleman werd hij afgekeurd 
en de bedrijfsvoering op de boerderij moest aan· 
gepast worden. Het is voor hem een kruis ge
weest om deze veranderingen in zijn leven te 

moeten accepteren. Maar het zwaarste kruis 
werd hem Goede Vrijdag dit jaar op de schou· 
ders gelegd. toen hij te horen kreeg dat een 
kwaadaardige ziekte hem getroffen had. Rustig 
als hij was, kwam hij niet in opstand en heeft 
vanuit zijn diep geloof deze kruisweg afgelegd. 
Gelukkig hebben velen hem geholpen op deze 
zware tocht: zijn vrouw, kinderen, familie de 
huisarts en de verpleegkundige. Zijn wens om 
thuis te mogen sterven is daardoor vervuld. 
We mogen nu zeggen dat het Pasen voor hem 
is. God heeft hem ook niet alleen gelaten. Hij 
mag nu genieten van een nieuw leven, waar 
geen ziekte, pijn en dood hem meer kunnen 
treffen. In dit geloof willen wij verder gaan met 
vele goede herinneringen aan Herman Blokhuis, 
die zoveel gedaan en betekend heeft voor zijn 
gezin, familie en vele andere mensen. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is hij 16 
juli 1993 rustig ingeslapen en hebben wij hem 21 
juli na de viering van de H. Eucharistie begraven 
op het kerkhof van de St. Nicelaasparochie te 
Denekamp. Moge hij rusten in de vrede van de 
levende Heer. 

Voor uw deelneming en meeleven ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lie
ve man, onze zorgzame pa en fijne opa betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

Familie Blokhuis. 


