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In dankbare en blijvende herinnering aan 

Gerhardus Johannes Plechelmus 
Breukers 

echtgenoot van 

Anna Maria Konter 

Hij werd geboren op 1 o september 1944 te 
Weerselo. Na gesterkt te zijn door het Heilig 
Sacrament der Zieken, is hij op 24 maart 1998 te 
Overdinkel overleden. Na een plechtige uitvaartvie
ring hebben wij hem op 28 maart d.a.v. ter ruste 
gelegd bij zijn zoon Bertel op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Nog vrij onverwacht is pa van ons heengegaan. Wij 
wisten dat hij ernstig ziek was, maar dat we hem zo 
snel moesten loslaten had niemand verwacht. Pa is 
angstig geweest. Hij uitte zich niet, maar leed zicht
baar. 
Toch was hij ondanks zijn eigen zorgen, begaan 
met ma die hij niet alleen kon achterlaten, en met 
zijn kleindochter Quinte, die hij niet zou zien 
cpgroeien. 
Mede dankzij de goede zorg van ma, Marlies en 

Raymond kon hij de laatste weken thuis zijn, waar
voor hij heel dankbaar was. Ook zijn laatste wens, 
om thuis in alle rust te sterven, is in vervuling 
gegaan. 
Het is voor ons een troost dat verder lijden hem 
bespaard is gebleven. 
Pa was een sterke man, straalde rust uit, iemand 
waarcp je kon vertrouwen. Hij was er9 betrokken 
bij zijn werk, bij de parochie en in het bijzonder het 
herenkoor, waarvan hij jarenlang voorzitter was. 
Pa was een echte natuurliefhebber en was trots op 
z'n tuin en terecht, want die tuin was altijd tot in de 
puntjes verzorgd. Hij kon daar intens van genieten. 
Pa was een alfeskunner, alle klusjes thuis deed hij 
zelf, en voor elk probleem had hij een oplossing. 
Pa en ma waren samen ruim 30 jaar getrouwd. 
Ondanks de vele gelukkige momenten die we 
samen mochten beleven, heeft hij veel verdriet 
gekend. In 1984 moest hij, kort nadat ma een 
zware operatie had ondergaan, machteloos toe
zien hoe zijn zoon ten gevolge van een verkeers
ongeval overleed. Dit verlies heeft pa nooit hele
maal kunnen verwerken. 
Veel te vroeg kwam er een eind aan zijn leven. Met 
pijn en verdriet vertrouwen we pa toe aan God in 
wie hij zo sterk geloofde, en we bidden dat hij 
samen met Bertel gelukkig mag zijn. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en 
deelneming na het overlijden van mijn man, onze pa 
en opa zeggen wij U oprecht dank. 

A.M. Breukers - Kenter 
Raymond en Marlies 

Quinte 




