
Met een dankbaar hart denken \Ve aan 
HENDRiKUS BRELJKER 

die het laatst getrouwd was met 
Cornelia Aleida Horsthuis 

en voordien mer 
Johanna fv'laria Warger 

Hij is geboren op 26 juni 1890 in Losser. 
Daar is hij in het Dinkelziekenhuis gestor
ven op 28 december 1978. Zijn lichaam 
hebben we vanuit zijn parochiekerk O.L. 
Vrouw Tenhemelopneming te Oldenzaal 

begraven op het kerkhof aldaar. 

Hij •vas een man die 88 jaar lang volop 
heeft ycleefd. Hjj_ heeft veel meegemaakt, 
vooral door de dood van zijn beide vrou
wen, maar hij werd er nieT door verbitterd. 
Vol energie en zorg heeft hij gewerkt voor 
zijn kinderen, eerst op de fabriek en later 
in zijn tuin en op het land. Daar lag zijn 
grote liefde. Hij deed het niet al!een voor 
zichzelf. maar ook om er van te kunnen 
weggeven aan anderen; en dan was het 
ovcrv!oi>dig. Hij was altijd bezig: hij had 
veel interesse in de politiek -uren kon hij 
naar de TV-debatten kijken of er over pra
ten-, en als het regende en hij niet buiten 
kon werken. zocht hij zich wat te doen 
in de schuur. Terwijl hij zelf zorg had voor 
zijn kinderen en kleinkinderen, wist hij zich
zelf uitstekend verzorgd door Herman en 
Annie, bij wie hij in huis was. 

Nu h:j !s heengegaan vertrouvven \Ve er 
op dat hij bJ God de voltooiing gevonden 
heeft van zijn geloof. Van daaruit leefde 
hij. Tot de laatste rnndag van zijn !even 
kon hij naar de kerk gaan om dè eucha
ristie te vieren. Trouw bad hij alle dagen 
de lt Er g~J des Heïen". Het \voord van 
Maria: .,Zie de dier.srmaagd des Heren. 
mij geschiede m:ar uw woord". heeft ook 
in zijn leven gestalte gekregen. 
God. wij bidden L'. dat Hendrikus Breui<er. 
die zo l;mg temidden van ons mocht leven; 
mag rusten in uw Vaderhuis. Met 'n dank
baar hart vertrouwen we hem bliivend aan 
U toe. Moge hij rusten in vrede.'' 

We danken U hartelijk voor het meeleven 
bij het sterven en de begrafenis van Hen
drikus Breuker. 

Familie Breuker 
Veendijk 3. Losser. 




