
Geen woorden 

kunnen uitdrukking geven 

aan dit intense verdriet. 

Nu past slechts stilte. 



t 
In dankbare en blijvende herinnering aan 

Femie Blokhuis - Fox 
sinds 16 juli 1993 weduwe van 

y Herman Blokhuis 

Zij werd geboren op 31 december 1929 in Volthe. 
Op jonge leeftijd verhuisde ze naar Lattrop waar ze 
hard moest meewerken op de boerderij in verband 
met het overlijden van haar vader. 
Daarnaast is ze in betrekking geweest en heeft ze 
op de confectie gewerkt. 
In 1960 is ze getrouwd met Herman Blokhuis en uit 
het huwelijk zijn 4 kinderen, Marga, Harry, Benny 
en Marcel geboren. De kinderen kregen volop de 
mogelijkheid om te studeren. 
Samen hebben ze hard gewerkt op de boerderij . 
Groot was het verdriet toen ze te horen kregen dat 
de boerderij voortijdig afgebouwd moest worden in 
verband met de ziekte van pa. Pa overleed in 1993. 
Ondanks deze tegenslag heeft ma de draad weer 
opgepakt. In 1995 is ze op de ouderlijke plek in een 
nieuw huis gaan wonen bij Benny en Agnes. 
Hoogtepunten voor haar waren de huwelijken van 
de kinderen en trots was ze op haar kleinkinderen. 

Een bijzondere band had ze met Sander, die vaak 
even bij haar binnen kwam wandelen. Ze beleefde 
daar veel plezier aan . Verdrietig was ze om Rutger 
en Britt, die ze de laatste jaren weinig meer zag door 
omstandigheden. 
Ma had, nadat ze niet meer op de boerderij hoefde 
te werken, tijd voor haar eigen hobby's en haar 
eigen dingen. Als het enigszins kon ging ze op de 
fiets naar Denekamp om daar naar het kerkhof te 
gaan, naar de kerk te gaan of haar boodschappen 
te doen. Ma was ook altijd de hele dag aanwezig op 
de verjaardagen van de kinderen en kleinkinderen. 
De zondagavond was voor haar vriendinnengroepje. 
Op televisie sloeg ze bijna geen aflevering over van 
Lingo. Op de maandagmorgen belde ze steevast om 
10.00 uur met haar schoonzus. 
Ma was erg gelovig en ging elke zondag trouw naar 
de kerk, waar ze een vaste plek had op de tweede 
bank in de zijbeuk. Thuis had ze altijd de kerkradio 
aan staan. Ook heeft ze erg genoten van haar 
twee reizen naar Lourdes en de uitstapjes met de 
(klein)kinderen. 
In de afgelopen zomer kreeg ma klachten 
over hoofdpijn en niet veel later bleek ze 
ongeneeslijk ziek. Na twee dagen ziekbed is ze op 
27 september 2010 rustig ingeslapen. 

Voor uw deelneming en medeleven willen wij u 
oprecht bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 


