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Met veel liefde en bewondering willen wij blijven denken aan 

Gezina Bernardina Teunissen -Breuker 

Si en 

Zij werd op 1 oktober 1923 aan de Veendijk geboren. 
Op 15 maart 2002 is zij in het ziekenhuis in Enschede 
overleden. In de Mariakerk te Oldenzaal hebben we haar 
dankbaar herdacht tijdens de Uitvaartmis, waarna we haar 
lichaam aan de aarde toevertrouwden op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 19 maart. 

Ma had een heel zorgzaam en sociaal karakter. Heel haar 
leven stond in het teken van de zorg voor anderen. 
Zelf cijferde ze zich helemaal weg om anderen maar gelukkig 
te zien en te maken. Op nog jonge leeftijd verloor ze haar eigen 
moeder. 
Onze ma werd toen verzorgd door haar ·~ant zus" die zij later 
zou gaan verzorgen. 
Op 20 juli 1957 trouwde ma met Comelis en gingen ze wonen 
bij haar vader aan de Veendijk in haar "Fieerderhoek". Aan de 
Veendijk maakte ze gelukkige jaren mee, ondanks alle tegen
slagen: het te vroeg overlijden van haar broer Johan en haar 
zussen Annie en Dinie. Na het overlijden van haar zus Dinie 
namen ma en pa als vanzelfsprekend Henk als een zoon op. 
Enkele jaren later schonk ze hel leven aan Johnny en kwam 
haar schoonvader bij haar inwonen. Behalve de zorg voor haar 
eigen gezin zorgde ze ook nog voor haar jongere broers en 
zussen uit het tweede huwelijk van haar vader. 

Ma was met kleine dingen al gelukkig; de fietstochtjes, de buren
praatjes, een bosje bloemen, een bezoekje, een autoritje of 
een wandelingetje, al was dil later in een rolstoel. 
Het uitdelen van snoep aan kinderen uit de buurt, neefjes en 
nichtjes aan het "lokef' van ma zal bij velen in herinnering 
blijven. 
De geboortes van haar kleinkinderen: Bart, Erik, Sharon en 
Kelly vormden mijlpalen in haar leven. Toen haar gezond
heid langzaam achteruit ging, wisten de kleinkinderen haar 
aftijd weer op te vrolijken. Tot op hetlaatst vroeg ze nog hoe 
het met een ander ging. Alles kon je met haar bespreken. Ze 
stond aftijd met hart en ziel achter pa, als er oppas was "zou en 
moest • hij van ma naar de muziek. 
Het vieren van de 80ste verjaardag van pa, temidden van 
familieleden, vrienden en buren was haar laatste wens. 
Gelukkig heeft ze hiervan nog kunnen genieten. 
Haar grootste wens was echter nooit opgenomen te worden 
in een verpleegtehuis. Door de goede zorgen van vooral pa 
en andere dierbaren om haar heen, is deze wens van haar 
gelukkig in vervulling gegaan. 

Allerliefste Oma, we zullen je ontzettend missen, maar 
de jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. 

Lieve Ma jj hebt ons veel ~ven. bedankt lOOf 
alle liefde, kracht eo wijsheid, dit maakt dat we samen 
verrJer kunnen, al is ons verdriet nu nog zo grooL 

Voor al uw blijken van belangstelling en medeleven, die we 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
ma en oma, willen wij u heel hartelijk bedanken. 

Pa, kinderen en 
kleinkinderen. 


