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In dankbare herinnering 

Hermanus Gerardus Maria 
Blokhuis 

echtgenoot van 
Gerendins Johanna Disselhorst 

HiJ werd geboren op 1 mei 1934 te Denekamp. 
Op 2 rnaart 1999 IS hij geheel onverwacht 

gestorven. Op 6 rnaart 1999 hebben we hem voor 
het laatst in ons modden gehad tijdens de vienng 

van de Eucharistie on de Sint N1colaaskerk te 
Denekamp, waarna we hem begraven hebben op 

ons parochieel kerkhof. 

Herman was een echte Denekamper. Hij was een 
gewone en eerlijke man, altojd recht door zee. Voor 
oedereen stond h•J klaar. Meestal zag je hem met 
een P•JP in de mond Op 27 januari 1967 trouwde 
hiJ met Gerendina D1sselhorst. Hun huwelijk werd 
gezegend met twee zoons. Herman was een 
rustoga en lieve man, zeer zorgzaam voor zijn 
vrouw en kinderen. De laatste jaren heeft hij nog 
mogen genieten van zijn twee ldeonkinderen. Hij 
was een hele lieve opa. 

Een groot deel van ZJ)n leven heeft hij bij de plant
soenendienst van de gemeente gewerkt. In ZJjn 
vnje tijd was hoJ het liefst met ziJn beesten bezig. Bij 
huls had hij vogels, duiven en kippen en aan de 
Foksweg op een stukje land hield hij paarden, 
geiten en schapen. Hij was een echte dierenlief
hebber. Ook was hij een natuurmens. Graag mocht 
hij op de zomerdag naar het Singraven gaan. 

ZiJn hele leven heeft Herman brommer gereden. 
De laatste jaren reed hiJ met een autoo~e rond. 
Samen met zijn vrouw reed hiJ overal naar toe en 
genoten ze van de vrijheid die ze hadden. Samen 
hadden ze het mooi. Geheel onverwacht echter 
kwam aan dit moole leven een einde. Bij ziJn dieren 
on het veld IS hoj plotselong gestorven op slechts 
64-jarige leeltojd Grote droefheid is er om dit 
verlies. Het geloof dat dot noet het &Inde 1s, maar dat 
Herman leeft bij God de Vader geeft ons kracht en 
troost. 

Herman, vader. opaatje, bedankt voor alles! 
We zullen je nooit vergeten! 

WIJ danken u allen hartelijk voor uw meeleven en 
uw gebed na het overlijden van mijn lieve man, 
vader en opa 

Fam. Blokhuos - Disselhorst 


