
Voor Uw medeleven en geweerdeerde 

belangstelling zeggen wiJ U 

onze oprechte dank 

Fam•l•e Blokhuts 

t 
Wil in uw gebed gedenken 

Hermanus Albertus Blokhuis 
echtgenoot van Maria Gezlna Rekers 

HtJ werd geboren op 19 februari 1910 te LaUrop 
en overleed, gesterkt door het Sacrament ven 
de Ziekenzalving, In het St Gerardus Majel la 
Ziekenhuls te Hengelo (0) op 4 april 1977 HIJ 

werd begraven op het parochiele kerkhol te 
Deurntngen op 7 april 1977 

In de Veert•gdagentijd roept de Kerk ons tot 
beztnning: .. Gedenk o mens. dat giJ stol ZiJl." 
Op Aswoensdag moest Vader naar het zieken· 
huts Heelt hij zelf gedacht dat hiJ beter zou 
worden? Wel heelt hij het gehoopt, want hiJ 
wilde heel graag bij Moeder blijven en met heer 
en met al zijn kinderen lief en leed delen. 
HIJ mocht naar hul s terugkeren, maar hij voelde 
heel goed dat hij mlnder werd. Echt hulpbehoe· 
vend geworden, vond hij biJ zijn vrouw en klnde· 
ren In hun bezorgdheid de liefdevolle verpleging 
die nodig was geworden. 
De Goede Week naderde ' had Vader het gekund, 
hiJ zou met heel zijn geloof hebben deelgenomen 
een de vieringen van de Dood en de Verrijzenis 
van de Heer. Tot het laatste toe heelt hiJ gebe· 
den. want al was zijn gezondheid wankel gewor
den, ziJn geloof heeft nooit gewankeld . .,Zie, zo 
zal worden gezegend de man, die de vrees voor 
de Heer kent." {Pa. 128,4). 
Kinderen , blijft goed voor Moeder zorgen en 
houdt mijn gedachtenis '" ere door de band 
met elkaar te bewaren 

Laat ons bidden. God, Gij alleen kunt leven 
qeven na de dood. BevriJd uw dienaar van al 
z•Jn zonden en laat hem. om z•jn geloof tn 
Christus' verrijzen••. eens in heerlijkhe•d vemJ· 
zen en altijd bij U zun Door dezelfde Jezus 
Chnstus onze Heer. Amen. 


