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Ter herinnering aan 

Johan Blokhuis 

Johan werd geboren op 8 januari 1928 te 
Denekamp. Hij overleed in het Verpleegcentrum 
te Denekamp, op 6 november 1997. 
Op 10 november hebben wij hem voor het laatst 
in ons midden gehad tijdens de viering van de 
H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna we hem hebben begraven 
op het kerkhof aldaar. 

Hoe herinneren wij ons Johan ? 
De meeste van ons zullen daarbij meteen den
ken aan het lot dat de laatste 25 jaar zijn leven 
bepaalde. 
Een hersenbloeding op 1 januari 1973 deed 
hem 1 0 weken in coma belanden, waar hij toch 
vrij onverwacht, met enorme wilskracht uit ont
waakte. 
Ditzelfde doorzettingsvermogen bracht nog een 
aantal goede jaren samen. 
En toen het steeds moeilijker werd, was daar 
Diny die hem nog lange tiJd met veel liefde en 
geduld verzorgde. 
De laatste vier jaar moest ze deze taak uit han· 
den geven en was Johan aangewezen op de 

liefdevolle verzorging van het personeel in het 
verpleeghuis, voor wie hij bijna altijd een opge
wekte en plezierige patiënt was. 
Hij was altijd blij mensen te zien, die hem dan 
ook veelvuldig bezochten. Met name de aanwe
zigheid van de kleinkinderen deed hem opfleu
ren en zij gaven nieuwe inspiratie. 

Maar we hebben ook andere herinneringen aan 
Johan, namelijk die van hardwerkende man en 
vader, die voor dag en dauw voor zijn gezin aan 
het werk ging. 
Een man die wist wat hij wilde - en ook deed 
wat hij wilde. 
Naast zijn werk, eigenlijk ook zijn hobby, had 
Johan tijd voor zijn gezin: fietstochljes op zon
dag, wandelen, dagtochtjes maken. Daarnaast 
had hij een plek in de gemeenschap door zijn 
betrokkenheid bij bijvoorbeeld kerk en politiek. 

Zijn angst voor de dood heeft hij nooit onder 
stoelen of banken gestoken en de vraag naar 
het "hiernoamoals" bleef hem bezig houden. 
Maar hij is tevreden gegaan. 
Zijn optimistische, positieve levenshouding zal 
voor ons altijd een voorbeeld blijven. 

Voor uw belangstellinr;, getoond in de afgelopen jaren, 
de goede verzorging m het verpleeghuis en uw mede· 
leven ondervonden na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa zeggen wij u hartelijk dank. 

Fam. Blokhuis 


