
t Groot was 1e inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 

Ter dierbare gedachtenis aan 

Hendrika Hermina Lokotte 
weduwe van 

Hendrikus Antonius Johannes Blanke 

Zij werd geboren op 4 januan 1928 te We.erselo 
en overleed op 9 oktober 1994 te Deurningen. 
Na de gezongen uitvaartdienst in de Plechel
muskerk te Deurningen hebben we haar lichaam 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Op het rustig gelegen erf met zijn mooie tuin 
heeft Riek haar leven doorgebracht. Ze was er 
helemaal omringd door de natuur, waar ze 
zoveel van hield. 
Met vader heeft ze op bijzondere wijze de zorg 
voor haar gezin gedragen. Er mochten ben 
kinderen in hun gezin geboren worden. Ze was 
voor hen en later ook voor de kleinkinderen een 
lieve moeder en oma. Ze zette zich in voor heel 
wat mensen; wat heeft ze de oude buurvrouwen 
vaak bezocht en verwend. 
Moeder was met kleine dingen tevreden en 
vroeg heel weinig voor zichzelf. 

Ze was een heel gelovige vrouw, die d1kwljls 
haar kracht zocht in de vieringen in de kerk. 
Ze was zo goed voor anderen, echter leed en 
groot verdriet is haar op haar levensweg niet 
bespaard. Ze heeft door een plotselinge dood 
haar man verloren op nog betrekkelijk jonge 
leeftijd. Kort daarna verloor ze haar zoon Jan en 
nog maar twee jaar geleden haar kleindochter 
Marloes. Dat heeft haar leven ernstig gete
kend. Ze heeft het meeste alleen moeten dra
gen. Moeder heeft er niet over willen klagen en 
haar kinderen ermee willen belasten. Een bij
zondere steun heeft ze vaak gevonden bij oom 
Johan. Die moest ze echter drie jaar geleden 
ook missen. 
De laatste tijd kwamen er problemen met haar 
gezondheid, maar ze wilde zich er niet door 
laten neerdrukken. Nog overal ging ze heen met 
haar auto en de laatste da9 was ze nog op 
ve~aardagsvis1te geweest bij een van de kinde
ren. Terug op het erf is ze thuis gestorven. 

Moge Riek nu geluk en rust vinden met 
haar dierbaren in het nieuwe eeuwige 
leven. 

We willen graag u allen die op welke wijze dan 
ook ons gesteund hebben en medeleven be
toond na het plotseling over11jden van onze 
moeder en oma heel hartelijk bedanken. 

Familie Blanke 


