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In dankbare herinnering aan 

Maria Josefina Blokhuis 

weduwe van 

Johannes Gerardus Antonius Grob 

Ze werd geboren op 24 maart 1919 te Denekamp 
en is aldaar overleden op 4 maart 1993. We heb· 
ben afscheid van haar genomen tijdens de Uit· 
vaartplechtigheid in de H. Nicolaaskerk te Dene· 
kamp op maandag 8 maart, waarna we haar bij 
haar man op de r. k. begraafplaats te ruste heb· 
ben gelegd. 

De bijbel kent een gezegde waarin verteld wordt 
dat God komt als een dief in de nacht. Het is een 
gezegde dat ieer passend is voor het overlijden 
van onze lieve oma en moeder. 
Plotseling is er iemand overleden die ons zo ver· 
trouwd en dichtbij was en haar kenmerkende 
aanwezigheid zullen we gaan missen. 
Haar leven heeft zich voornamelijk in en rond 
Denekamp afgespeeld, waar ze ook een tijdlang 

gewerkt heeft voor een restaurant. Een belan
grijke plaats 1n haar leven hadden haar man en 
haar gezin en later ook haar kleinkinderen. Daar 
toonde ze haar zorgzaamheid, vooral toen haar 
man ernstig ziek werd. Na een ziekbed van zo'n 
6 jaar overleed hij in 1978, wat een zware klap 
was voor moeder. 
Ze had altijd sterk op hem geleund en zijn overlij· 
den veranderde haar leven. Ze werd meer terug
getrokken en had zo haar eigenzinnigheden. 
Naast haar hobby's zoals handwerken, of het 
zingen in het kerkelijk dameskoor, was er een 
centrale plaats weggelegd voor het geloof in 
haar leven. De kerk was belangrijk voor haar en 
ze vond het dan ook jammer dat door het moei
lijk lopen ze minder vaak naar de Hoogmis kon, 
waar ze zo van hield. Een van de vaste punten in 
haar geloof, was het vertrouwen in het leven na 
de dood. 
Met haar hopen we en willen we geloven, dat zij 
voort mag leven in de nabijheid van de levende 
Heer. Moge Hij in wie zij zoveel vertrouwen had, 
haar bij zich opnemen. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, 8 maart 1993 


