
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA MARGARETJE SCHNIEDERS 
weduwe van 

BERNARDUS BLOKHUIS 

Zij werd geboren te Lohne (Dl.) 15 maart 
1896 en is in de vrede van Christus over
leden te Oldenzaal 31 okt. 19;7. Zij werd 
begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 

3 november 1977. 

In eenvoud en zorgende liefde heeft ze God 
en de mensen gediend. Met dankbaarheid 
denken we terug aan onze moeder en oma 
nu God de Heer van leven en dood haar 
tot zich geroepen heeft. Haar leven op deze 
wereld is volbracht en ze mag terugzien 
op een welbesteed leven. Haar leven stond 
in het teken van dienstbaarheid, dienen van 
de ander, van haar gezin, totdat ouderdom 
en ziekte haar de welverdiende rust gaven. 
Als middelpunt van de familie volgde ze 
met bezorgde belangstelling haar dierbaren 
en was ze altijd erg blij en dankbaar voor 
elke attentie en alle meeleven. Ze stelde 
geen hoge eisen aan het leven en was 'n 
tevreden mens, ook al zijn haar zorgen en 
offers niet bespaard gebleven. Altijd heeft 
ze geleefd in de zekerheid van haar chris
telijk geloof en vol overgave wist ze haar 
leven in Gods handen te leggen. 

Mijne dierbaren, Ik ben blij dat ik zoveel 
voor u heb mogen doen en samen met u 
mijn levensweg tot een goed einde wist 
te brengen. Ik dank u allen maar vooral 
mijn huisgenoten, voor uw zorgen voor mij 
tot op de laatste dag van mijn leven. Ik 
heb het altijd fijn gehad met jullie alle
maal. we waren gehecht aan elkaar. Door 
geloof en liefde blijven we met elkaar ver
bonden. Weest goed voor elkaar en bewaart 
mij in uw herinnering en gebed .. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens 

de ziekte en na het overlijden van onze 

beminde moeder, behuwdmoeder en oma, 

betuigen wij u onze hartelijke dank. 

FAMILIE BLOKHUIS 

Denekamp, november 1977 
Priorweg 15 
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