
Voor Uw blijken van deelneming betoond na 

het overlijden van onze i ieve vrouw, moeder 

en oma, zeggen wij U onze oprechte dank. 

B. l. Blokhuis 

kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), augustus 1973 
Oolevaarsweg 4 

Mogen we om al les, wat zij voor ons heeft 
betekend, een dankbare herinnering blijven 

bewaren aan 

Gezina Euphemia Vaanholt 
echtgenote van Bern ardus Johannes Blokhuis 

Ze werd te Weerselo geboren op 23 juli 1907. 
Haar leven werd gekenmerkt door hard werken, 
d..ior een groot geloof en door l iefde voor de 
mensen en voor de Heer. Maar ook het leed en 
verdriet werden haar niet bespaard. Na 3 jaar 
i;etrouwd te z•Jn moest zij haar man weer af
staan door de dood en bleef zij 5 jaar alleen. 
Daarna mocht zij nog 32 jaar lang lief en leed 
delen met degene, die met haar een ni.;,uw 
leven mocht begonnen. Vooral ook was zij een 
zorgzame en goede moeder voor haar kinderen 
en een l ieve oma voor haar kleinkinderen. Haar 
lust en leven was het, om in de winkel de 
mensen te helpen en met hen om te gaan. Ze 
vond het erg. dat ze de laatste jaren van haar 
leven dit niet meer kon volhouden en het deed 
haar veel pijn, dat ze tenslotte zelfs haar winke l 
vaarwel moest zeggen. Het laatste half Jaar was 
voor haar erg moeilijk en pijnlijk. Toch bleef zij 
ook toen vertrouwen op Maria, die zij heel bij
zonder vereerde . Gesterkt door de sacram~nten 
van de kerk Is zij op 17 augustus 1973 in al le 
rust van ons heengegaan. Verdrietig om haar 
heengaan, maar in het vertrouwen dat ze ons 
nabij zal pliJven bij de Heer, hebben we In haar 
geliefde 0. L. Vrouwekerk God gedankt voor 
haar leven en haar daarna op W augustus te 
rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo o . 

Heer onze God, we danken U voor het leven 
van Gezina in ons midden; voor al haar werken 
en zorg voor ons en voor haar geloof in U. 
Moge zij nu onze voorspreekster zijn bij U, alle 
dagen van ons leven. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor haar. 




