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Ter gedachtenis aan 

JOHANNA HERMINA BLOKHUIS 
weduwe van SERNARDUS JOSEPH VELDHUIS 

Zij werd op 24 september 1906 geboren te 
Gammelke. 
Na voorzien van het H. Sacrament der Zieken 
overleed zU op 19 september 1993 in Huize 
.. St. Jozef" te Weerse lo. 
De gezongen Eucharistieviering vond plaats op 
22 september 1993 in de parochiekerk St. Ple
ehelmus te Deurningen, waarna de begrafenis 
volgde op het A. K. kerkh,,f aldaar. 

Het afscheid nemen van onze moeder, groot
en overgrootmoeder doet altUd pijn . Een moeder 
is en blUft tot op hoge leeftijd een kostbaar 
bezit. 
Moeder was een vrouw met een eenvoudig en 
simpel geloofsleven zonder franje, met behu lp 
van dit geloofde zij bij al haar moeilijkheden 
en te leurstel l ingen op de Heer van leven en 
dood waar ze haar vertrouwen op had gesteld. 
Zij heeft haar leven lang met haar man hard 
moeten werken om het grote gezin, wat zij 
samen hebben gesticht, op de benen te houden. 
dit was niet altijd even gemakkelijk voora l 
kort na de oorlogsjaren. 
Voor haar dierbare man was zij een fojne vrouw 
en omringde hem met haar liefde en zorg . 
Het overlijden van haar man in 1973 heeft zij 
diep betreurd. 
Voor de kinderen was zij een l ieve bezorgde 
en meelevende moeder, die zichzelf er voor 
weg cijferde om haar kinderen gelukkig te 
zien . 
Twee van haar kinderen en een schoonzoon 

zun veel te vroeg komen te overlijden, wat 
in haar hart ontzettend veel pijn heeft gedaan. 
Dit kan geen mens begrijpen wat er door zo'n 
moederhart heen gaat. 
De klein- en achterkleinkinderen mochten in 
haar altijd weer een goede en hartelijke oma 
ontmoeten. 
Zij was eenvoudig van aard en probeerde al 
tijd weer tevreden te zijn, met het leven zoals 
di t op haar af kwam. 
Het laatste half jaar werd zij liefdevol verzorgd 
in Huize " St. Jozef" te Weerselo, waar haar 
zuster Marie ook woonde zij kwam voor haar 
vrij onverwacht te overlijden. waar zij ontzettend 
vee l verdriet om had. 
In de armen van haar dochter is zij toch onver
wacht overleden, nadat zij van al haar kinderen 
toch nog afscheid heeft kunnen nemen. 

Heilige Maria koningin van de Vrede 
geeft onze moeder en oma de gouden kroon 
die zU hier op aarde verdient heeft met al 
haar eenvoud en harde werken voor het 
gezin en de medemens en laat haar nu 
deelnemen aan Uwe heerl ijkhe id waar geen 
leed en smart meer aanwez ig is. 

Voor uw biUken van medeleven betoond na het 
overliJden van onze moeder en oma, zeggen wij 
onze harteiUke dank. 

Famil ie Veldhuis 


