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In dankbare herinnering aan 

Johan .Jozeph Blokhuis 

echtgenoot van 

Aleida Maria Snoeijink 

Hij werd geboren op 16 februari 1922 in het 
Lattropse veld en overleed vrij onverwachts op 
8 maart 1997 te. Noord Daurningen. Op 12 
maart hebben WIJ hem voor het laatst in ons 
midden.gE!haçl tijdens de viering van de Heilige 
EuchanstJe 1n ds St. Jozefkerk te Noord 
Deurningen, waarna wij hem begraven hebben 
op ons parochieel kerkliof. 

Met Johan Blokhuis is een in vele opzichten bij
zondere man l(an O!)S heengegaan. Hij kwam Uit 
een groot gez1n. Z11n vader was kleermaker en 
~~a(had hiJ ook zijn bijnaam aan te danken: 
s niE!c:!ers Johan". In 1954 trouwde hij met Lies 

Snoeljlnk. Samen werden hun vier kinderen 
geschonken. Van beroep was hJj schoenmaker. 
Voor de hele omgevmg heeff hij schoenen 
gemaakt. De gerepareerae schoenen bracht hij 
altijd zelf op áe fiets terug. 
Joflan was ee.n man die F1ield van gezelligheid. 
Ç>raao had hiJ mensen om zich heen. Met ver
Jaarcfagen .. was hii. de grote gangmaker. 
t>'anneer ZIJn pretoogjes straalden wist J9 dat hü 
1n goede doen was. Trots was hij op zijn 12 

kleinkinderen. Hij genoot wanneer de kleinkin
~eren op bezoek kwamen en mocht graag grap
J?S met ze maken. 
Zijn grot~ hobby was fietsen. Het liefst fietste hij 
raar Du1tsland .of naar de Bergvennen, waar hiJ 
1ntens kon genieten van alle natuurschoon. Op 
zaterdag fietste hij altijd naar de rommelmarkt in 
Weersero. Wanneer h1j op zijn vele fiatstochten 
onçlerweg een kerkje tegenkwam, dan stapte hij 
altiJd af om even naar b1nnen te gaan. 
De kef\< en het geloof betaksnoen veel voor 
hem. H11 wa~ zeer begaan r:net de parochiege
ITlee.nschap 1n Noord Deurn~ngen. 34 Jaar lang 
1s hiJ een trouw ~.n gewaardeerd lid van het koor 
geweest. Op ZIJn vele fietstochten door de 
omgeving legde hij contacten met andere koren 
en zo werd hij "ambassadeur" van het koor. 
J9han had een grote interesse voor geschiede
ms. De heemkunde droeg hij dan ook een 
warm hart toe. Ook voor de heemkunde ging hij 
regelmatig met de fiets op pad om overal con
tacten te reggen. 
Het laatste Jaar heeft de gezondheid hem wat in 
de steek gelaten. Het was voor hem moeilijk te 
a~ceptaren dat hij niet meer zoveel kon en dat 
hiJ. daargoor beperkt was in zijn bewegingsvrij 
heid. Vr!J onverwachts is hij toch nog op 75-jan. 
ge leeftiJd overleden. Dankbaar zijn we voor de 
vele fiir:J!l j<;~ren die we met Johan mochten heb
ben. WIJ bldde.~ hem n\-) het eeuwige leven bij 
God toe, dat hiJ voor altiJd mag rusten in vrede. 
Vader, opa, beäankt voor alles ! 

W1j danken u allen halteliJk voor uw meeleven en gebed na 
het overlijden van mijn have man. onze vader. schoonvader 
en opa. Lies Blokhuif • Snoeijink 

K1nderen en kle,nklnderen. 


