
In de Vrede van C hristus 

BERENDINA BREUKERS 
Zij Werd geboren te Losser op 2 8 november 

1888. Na een arbeidzaa m en godvruch tig leven 
werd zij gesterkt met de sacrJmenten van de Kerk , 
e tl onts liep vo l overgav e in de Heer te Oldenzaa l 
op 28 april 1965. Wij legden haar li chaam te 
ru, ten op de r.k. b egraafplaats te Oldenzaal de 

lste me i d.o. v. 

In baar jonge jaren was zij sterk en gezond . en 
gaf zij haar bes te krachten voor de andaen. Voor 
iedereen stond zij klaa r, maar voor haarzelf was 
zij bijzonder weinig eisend. 
In haar la tere levensjaren we rd zij gekweld door 
een slepende kwaal. Haa r gez ich tsvermogen werd 
steeds minder, haa r krachten begaven het, en pijn 
we rd haar niet gespaa rd. Toch klaagde zij niet, en 
zelfs in haar laatste le vensdagen bleef zij mee)even 
met het wel en wee van de rnensen&rondom haar 
heen, dankbaar voor d e liefdevà ll e verzorg ing 
waarmee zij verpl eegd werd. 
In haar vroomhe id was zij eenvoud ig en o precht: 
zij was b ijzonder ge hecht aan de Euchari stie, en 
had een diepe verering voo r de Moeder Gods. 
Daar zal zij ocik d e krach t hebb en opgedaan om 
haar lijden geduldig te d ragen en haar leven vol 
overgave terug te geven aan haar Schepper. 

Laat ons bidden, 
Liefdevolle Vader in de hemel. wij smeken Uw 

welwill endheid af over Uw dienares Berendina. Sla 
gee n acht op baar tekortkomingen en fo uten, maar 
herinn er U haar liefd e voor de medemensen en haar 
diep geloo f. Neem haa r spoed ig op in het hemels 
vaderhuis. Dit vragen wij U d oor Christus onze 
Heer. Zij ruste in vrede. 


