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In de vroege ochtend van 18 oktober 1994 over
leed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 

ALBERT 
Lambertus Gerhardus Blokhuis 

sedert 24 juni 1936 echtgenoot van 

GEERTAUIDA HERGINK 

Op 21 oktober, na een H. Eucharistieviering in de 
H. Maria Geboortekerk te Losser hebben we 
hem ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Vader werd op 15 februari 1902 te Losser gebo
ren uit een degelijk, godsdoenstog Twents 
geslacht, een afkomst die hij noo1t verloochend 
heeft. 
Reeds vroeg ondervond hij de hardheid van het 
leven toen hij op zeer jeugdige leeftijd zijn vader 
verloor. 
Hij behoorde nog tot de generatle die de twee 
wereldoorlogen en de tussenliggende crisisperi
ode heeft meegemaakt, gebeurtenissen die een 
hard stempel drukten op allen die er van te lijden 
hadden. 

Hij had vele interesses en zijn belangstelling g1ng 
vooral uit naar sterrekunde, de jongste vader
landse geschiedenis en de geschiedenis van 
Twente. Hij las hier veel en graag over. 
Zijn hobby's waren tuinieren, lezen, vissen en 
uiteraard zijn werk . In zijn vak als timmerman 
was hij meester en kende hij geen compromis. 
Veel jonge vaklieden hebben van hem de .. fijne 
kneepjes" geleerd. Alles wat hij deed wilde hij zo 
goed mogelijk doen. Zijn devies was; .. wat 
waard is gedaan te worden is ook waard goed 
gedaan te worden". 
HiJ was een voorbeeldig echtgenoot en vader, 
zeer betrokken bij het wel en wee van alle kinde
ren en kleinkinderen. Geen moeite was hem te 
veel om waar mogelijk en nodig de helpende 
hand te bieden. 
Hij is 92 jaar geworden, een mooie leeftijd pleegt 
men dan te zeggen. Maar wie een dierbaar fami
lielid en een goede vnend verliest let niet op de 
leeftijd en heeft verdnet. 
We troosten ons met vele fijne herinneringen 
aan een door en door goed mens die veel heeft 
gedaan en veel heeft gegeven. 

Voor al uw blijken van belangstelling en medele
ven tijdens zijn ziekte en bij het overlijden zeggen 
wij U hartelijk dank 

G. Blokhu1s-Herg1nk 
Konderen, 
k•eonkinderen en 
achterkleinkind 


