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Maar ~o korf va11 je kunnen genie1en 
Maar ~o kort \'Oor je kunnen ~orge11 
Maar toch heel veel liefde gekregen 

Met veel liefde en dankbaarheid blijven we denken aan: 

Naomi Blokhuis 
dochter van Martin & Hedy 

zusje van Tom 

Naomi is geboren op 30 juni 2004 te Enschede. Naomi 
is overleden op 1 april 2008. Wij hebben haar op 5 april 

2008 na de uitvaartviering in de H. Maria Geboortekerk te 
Losser begeleid naar het crematorium te Usselo. 

In Memoriam: 

Naomi is dinsdagmorgen 1 april in alle vroegte van ons 
heengegaan. Weggegleden in het eeuwige leven. Heel stil
letjes, op haar manier. Helaas konden wij geen afscheid 
meer van haar nemen. Ze mocht slechts drie jaar oud wor
den. Naomi wordt geboren als de zomer van 2004 slechts 
een paar dagen oud is. In de eerste dagen leert ze al om te 
vechten voor haar leventje. Na slechts vier daoen thuis te . . e 
Zijn geweest , wordt Naomi opgenomen in Enschede, maar 
al direct daarna in Zwolle in het Sofia ziekenhuis. Daar 
is ze drie weken geweest om sterker te worden. Ze wordt 
compleet onderzocht, en er staat niets een goed leven in de 
weg. Als Naomi weer thuis komt is het feest. In de weken 
en maanden daarna gaat het langzaam steeds beter. Ze is 
vrolijk en heeft plezier aan alles om haar heen. Ze ontplooit 
zich wel langzaam. Nadat Naomi zes maanden oud is gaan 
de stapjes steeds beter vooruit. 

De maanden gaan verder en als Naomi bijna twee jaar oud 
is , gaat ze mede op advies van de kinderarts, naar de Toer
malijn in Hengelo. Vanaf het eerste ogenblik was het dui
delijk dat Naomi hier op haar plek was. We zullen er nooit 
spijt van krijgen, want Naomi wordt meer dan liefdevol 
begeleid op de Toermalijn. Ze wordt met de bus gehaald en 
gebracht en elke dag gaat ze vrolijk het huis uit en komt net 
zo vrolijk weer thuis . Ze zwaait elke dag de chauffeur uit 
en geniet van alles om haar heen.Als Naomi het laatste jaar 
overgeplaatst wordt naar een andere groep. gaat de vooruit
gang nog beter. Ze gaat steeds meer staan en laat in woord 
en gebaar de dingen zien die ze op school heeft geleerd. 

Zelfs het Ioopstoeltje wordt haar teveel en ze wil graag 
zonder dat stoeltje lopen. Telkens als haar iets lukt glundert 
ze en kijkt vol trots rond. Naomi kan sprakeloos voor de 
televisie zitten en genieten van de kleuren en geluiden. Ze 
kijkt vol verbazing naar de verschillende dieren als er een 
dagje uit is in de dierentuin. Ze geniet van het eten en er is 
maar heel weinig wat haar tegenstaat. Ze wijst graag naar 
de soepstengels die haar favoriete knabbels zijn. Tot afge
lope~ dinsdag. ' s Maandagavonds komt ze nog even bij 
Martm voor een nachtkus. Hedy brengt haar naar bed. een 
flinke knuffel volgt nog en Naomi gaat tevreden slapen. 
zoals ze dat elke avond doet. Als de ochtend van dinsdag 
aanbreekt, blijft het heel stil in huis . 

Naomi, wij zullen je missen. 

Wij zijn dankbaar voor al jullie medeleven die wij hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve Naomi. 

Martin. Hedy 
&Tom 


