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Met grote dankbaarheid denken w~ aan 

JOHANNA MARIA PETRONELLA 
OUDE LANSINK 

weduwe van 

JOHANNES ANTONIUS BLOKHUIS 

Geboren te Weerselo 27 april 1909 
Overleden te Hengelo ov 21 apri l 1987. 

Op 24 april hebben wij afscheid genomen met 
een Eucharistieviering in de Onze Leve Vrouwe

kerk en haar daarna bij pa te rusten gelegd 
op het r k. kerkhof te Hengelo ov 

Groot was de versl agenheid en ontroering bij 
het plotseling overlijden van onze lieve moeder 
en onze fijne oma. 

Samen met pa heb je 10 k inderen grootgebracht. 
wat 1n die tijd toch een hele zorg was. Na de 
moeiliJke periode na het overlijden van pa was 
je de laatste 1aren toch weer opgewekt en 
vrolijk. 

Slechts één jaar heb 1e in het bejaardenhuiSJe 
mogen wonen, maar Je voelde je er in je ken· 
nossenkrlng goed thuis en ja had er vee• plezier 
en afleiding in de soos en In je kaartclubjes . 

Als je bij de kinderen was. vond ie •t heerlijk 
om gezellig tussen hen In te zitten Samen met 
Je kleinkinderen deed je het liefst spelletjes. 
kaarten of ging je voetba op t.v. k[lken. BIJ hen 
vond je de warmte en gezelligheid die je thuis, 
alleen. zo miste 

Daarom was je altijd onderweg. Je zei dan ook 
steeds· AO.W Altijd onder weg" 

We zouden zo graag nog zo veel voor je wil len 
doen maar nu hoeft het niet meer We hoeven 
nu ook geen angst meer te hebben, dat 1e nog 
iets zal overkomen. Je bent nu fijn bij pa waar 
Je het zo vaak over hebt gehad. 

Zelfs toen 1e voor altijd van ons heenging zat 
je met de Jas aan, klaar om uot te gaan, maar 
nu om naar pa te gaan, die je zo erg hebt 
gemist. maar met wie je nu voor altijd samen 
bent. 

Ma, 1e hebt alt!)d heel gewoon en eenvoudig 
geleefd en Je goedheid en eerlijkheid maakte 
je leven mooi en waardevo voor ons allemaal. 
Bedankt voor al het goede, dat je ons In het 
'even hebt meegegeven 

Oma, rust in vrede. 


