
Dankbaar blijven we gedenken 

GERHARDUSANTONIUSBREUKERS 
sinds 20 november 1937 gehuwd met 

MARIA HENDRIKA VELDHUIS 

Hij werd geboren in de gemeente Losser op 8 
oktober 1908. Thuis in de Lutte overleed hij 
plotseling op 11 januari 1994. Velen vierden de 
Eucharistie ten afscheid in de Mariakerk te 
Oldenzaal, waarna ze zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwden op de begraafplaats te Oldenzaal 
op 14 januari. 

Heel zijn leven woonde hij op zijn dierbare plek 
aan de Postweg, in een rustige omgeving, waar 
hij genoot van de natuur en graag bezig was in 
zijn tuin. 
Meer dan 56 jaar was hij getrouwd met zijn 
Marie; ze hebben veel voor elkaar betekend en 
zich samen ingezet voor hun gezin van 4 kinde
ren. Tijdens onze aardse tocht mogen we veel 
ontvangen, maar vaak moeten wij ook uit han
den geven; het was voor hem een groot verdriet 
zijn enige dochter, nog 
maar 36 jaar, te moeten verliezen. Voor zijn 4 
kleinkinderen was hij een lieve opa. 
Hij was een eenvoudige man, die niet veel eisen 
stelde. 

Over zijn diepere gevoelens liet hij zich niet 
gemakkelijk uit. Maar hij kon goed opschieten 
met zijn familie, met zijn buren; hij ging graag 
op bezoek. 
Hij beleefde in eenvoud zijn geloof en voelde 
zich verbonden met de Kerk, met zijn parochie, 
vooral gehecht aan het oude en vertrouwde. 
Onverwacht werd hij opgeroepen zijn leven 
voor altijd aan zijn Schepper terug te geven. 
We bidden: 

"God, onze Vader, 
wij gedenken Jezus Christus. Uw 'Zoon, 
die als een graankorrel in de aarde is 
gestorven, maar voor ons de poort 
van het leven heeft geopend. 
Wij bidden voor onze overledene: 
geef hem toegang tot het eeuwig licht; 
en mogen wij het goede uit zijn leven 
samen voortzetten in de Geest van Uw 
'Zoon. Amen". 

Uw steun in deze dagen van verdriet heeft ons 
goedgedaan en zal ons helpen in de toekomende 
tijd. 
We danken u daarvoor. 

M.H. Breukers-Veldhuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


