
DMkbaar bewaren wij de herinnering 
aan het 191190 van 

Gezina Aleida Breuker 
gedurende 45 jaar de lieve vroow van 

Henài< Josef WellUs 

Ma is op 11 mei 1916 geboren n de boerdef1 va'1 de 
fanie Breuker, bekend als het erve "de Esboer". 
Velen noemden haar "Es Sien". 
Zij is een mari<Mite flgw- geweest in de buxischap 
"de Aeerdertlook". 
VCJ(I( blnn, vrienden en bekenden S1ond de dar 
altijd open VOOC' kollie en een praatje. 

Haar hele leven is bepaald door de zorg voor anderen. 
Eerst heeft ze haar ouders verzorgd, daana haar 
kinderen. De laatS1e jaren zijn vooral bepaald door de 
zorgvoor pa 
Haar eigen ongemakken heeft ze altijd weggecijferd. 

Toen er klei1kinderen kwamen, kon haar geluk niet 
op. Intens kon ze genieten van hun 88f'1Wezigheid. 

Ophaa' eigenmanierwas ma gelovig. De H. Antonlus 
van Padua was voor haar een grote steun. 

Tot op het laatste moment was haar wil om te leven 
erg groot. Op woensdag 26 augustus 1992 is ma in 
alle rust ingeslapen.lijdens de uitvaart in de parochie
kerk vanO.L VrouwTenhemelopneming te Oldenzaal 
hebben we afscheid va'1 haar genomen, waarna we 
haar te rusten hebben gelegd op de Algemene 6&
graafplaats, aldaar. 

Ueve ma en oma, het zal rnoeiJik zijn om te leven met 
het gemis van jouw aanwezjgheld. 
Toch hopen en geioven wij dat Gods liefde sterker Is 
dan de dood. 03arom leggen wij nu jouw /even in de 
handen van deleYende God. Blif van daanit voorons 
zorgen. De gedachten over ~ 11 voor ons bent 
geweestZ1BJ VOCYB/tijd in OOS hatt blij.len voortleven. 
Goede God neem haar op in Uw eev.vig I.Jcht en 
Uefde. 

VCJ(I( t.m blijken van medeleven in welke vorm dan ook 
dîe wij mochten ondervinden na het toch vrij plotse
linge over1ijden van mijn lieve vrouw, onze ma en oma, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

H.J. Welhuis 
Kinderen en kleinkinderen 

7587 PK Oe Lutte, 29 augustus 1992 
Fleerderasweg 2 


