
t Dankbare herinnering aan 

Maria Theresia Blokhuis 

sinds 14 juni 1995 weduwe van 

Marinus Wilhelmus Wolkorte 

Marletje werd geboren op eerste kerstdag 1930 
aan de Priorweg te Denekamp en groeide op in 
een hecht gezin van 8 kinderen. Een vrolijke 
meid vol enthousiasme en levenslust. In 1961 
trouwde ze met vader. Toen vader in 1981 een 
hartoperatie moest ondergaan en daarna niet 
meer aan het arbeidsproces kon deelnemen 
werden haar zorgen groter. 
Toch bleef ze optimistisch en met een blij ge
zicht in het leven staan. Het lukte haar om de 
binnen - en buitenkant van het leven in harmo
nie met elkaar te brengen. Ze liet in haar uiter
lijk voordoen, waar ze veel zorg aan besteedde, 
zien wie ze van binnen was. Was het misschien 
daarom dat ze zo van dansen hield en graag 
meedeed aan volksdansen? Maar bovenal is 
Marletje een lieve zorgzame moeder geweest. 
Haar zorg en liefde voor Diane en Denis stond 
boven alles. Toen er in 1991 borstkanker werd 
geconsta1eerd was dit voor haar erg moeilijk. 
Ze bleef optimist en kon mede daarom goed met 

haar ziekte omgaan. Graag ging ze met men
sen om en legde ze gemakkelijk kontakten. 
0 zo graag ging ze even het dorp in. Toen va
der in juni overleed en ze niet bij de uitvaart aan
wezig kon zijn, probeerde ze toch flink te blijven. 
Haar ziekte werd steeds ernstiger en toen ze als 
het ware vast genageld werd aan haar ziekbed, 
vroeg ze om het Sacrament der Zieken. 
Toch bleef ze hopen om nog een tijdlang bij haar 
kinderen te blijven. Ze bad veel en kon vanuit 
haar geloof het leven in Gods hand leggen. 
De laatste weken werd ze door haar kinderen 
en familie omringd en bijgestaan en ontving ze 
een liefdevolle verzorging op het verpleeghuis 
"Gerardus Majella". In vrede en overgave is ze 
26 oktober 1995 overleden en hebben we haar 
30 oktober bij vader begraven op het kerkhof van 
de St. Nicolaasparochie in Denekamp. 
Bij God blijven onze ouders 1n liefde met ons ver
bonden, zo geloven wij. 

Moeder, bedankt voor alles wat Je voor ons hebt 
gedaan. 

We zullen je missen ! 

Diane en Stan 
Denis en Liane 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens 
haar ziekte en bij de begrafenis zeggen wij U 
hartelijk dank. 


