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Dankbare herinnering aan 

Johan Blokhuis 

sinds 21 september 1963 trouwe echtgenoot van 

Karola Drees 

Hij werd geboren in de buurtschap 'Mekkelhorst' 
in Beuningen op 24 oktober 1921. Heel zijn leven 
heeft hij daar doorgebracht, was er gelukkig en 
wilde daar ook graag verder zijn levensavond ge
nieten. Helaas heeft dit niet zo mogen ZIJn. 
Een kwaadaardige ziekte trof hem. Na het ont
vangen van het Sacrament der Zieken overleed 
hij thuis op 5 augustus 1993. We hadden hem 9 
augustus voor het laatst in ons midden tijdens de 
viering van de H. Euchanstie en hebben hem 
daarna begraven op het kerkhof van de St. Nico
laasparochie te Denekamp. 

Wanneer wij het leven van deze goede man en 
zorgzame vader overzien, komen ons zijn een
voud en bescheidenheid voor ogen, maar vooral 
zijn liefde voor het gezin. 
Daar heeft hij in zijn leven hard voor gewerkt en 
alles voor over gehad. 
Ook was hij gezien en bemind in de familie en 
buurt. Daarom doet het ons zo'n pijn hem te 
moeten afstaan. Maar wij kunnen niet geloven 
dat alles wat hij voor ons gedaan en betekend 
heeft nu ineens en voor altijd voorbij is. 
In zijn leven heeft hij altijd geprobeerd Gods zor
gende liefde aan ons te geven. 
Nu zal God zich over hem ontfermen en hem een 
plaats geven in Zijn huis, waar ziekte en dood 
hem niet meer kunnen treffen. 
Dat bidden wij hem toe en in dit geloof willen wij 
verder gaan in de overtuiging dat hij in liefde met 
ons verbonden blijft, want echte liefde kan niet 
sterven. 

Johan, rust in vrede. Wij blijven in liefde aan el
kaar denken en voor elkaar bidden. 

Voor uw deelneming en meeleven ondervonden 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man en onze pa betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Karola Blokhuis-Drees 
Herman, Maria, Martin. 


