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In liefdevolle herinnering aan 

Johannes Christianus Breukers 

Geboren te Losser 23 januari 1936. 
Overleden te Losser 31 juli 201 0. 

Hij was 50 jaren gelukkig getrouwd met 

Lientje 

Gedenk hem in uw gebeden. 

Pa groeide op aan de Gronausostraat in een 
hecht gezin, samen met vader, moeder, 
Bennie, Rikie, Hans en Miep beleefden ze 
gelukkige jan~.n samen. . . .. . 
Tijdens de NIJmeegse v1erdaagse d1e hiJ liep 
met zijn dienst kameraden leerde hij Lientje 
kennen. 
De liefde bloeide tussen hen op en ze beslo
ten te gaan trouwen en samen te gaan wonen 
aan de scholtinkstraat Hier werden Ben, 
Ma~a en Roy geboren. Pa was een timmer
man met hart en ziel en heeft het huis waar ze 
zelf in woonden, zelf gebouwd met behulp 
van Ben en nog een paar collega's. 
Hier hebben we als gezin van 5, vele jaren 
genoten van de warmte die er bij ons thuis 

heerste. ledereen was welkom en pa stond 
voor iedereen klaar. 
Door zijn behulpzaamheid heeft hij nog vele 
andere mensen en zijn eigen kinderen gehol
pen met 't bouwen en verbouwen van hun 
huizen. Nooit was hem iets te veel. Je hoefde 
maar te vragen en pa stond klaar. Ze hebben 
ook genoten van hun vele vakanties die ze 
samen met de kinderen en kennissen door
brachten in Oostenrijk. De bergen waren zijn 
grote passie. . 
Zijn grote trots waren zijn kinderen en klem
kinderen. Overal fietste hij met ze naartoe, 
samen met ma die alles voor hem was. 
3 Jaar geleden werd pa ziek. Door zijn ziekt_e 
werd alles minder en ging alles steeds n:o~l
lijker. Met zijn allen hebbe~ we het ~~ Jang 
huwelijk van pa en ma gev1erd. We ZIJn met 
zijn allen een lang weekend weg geweest. 
Hier heeft opa heel erg van genoten. 
Met heel veelliefde hebben we pa samen met 
ma zo goed mogelijk verzorgd en ':"ocht hij i~ 
huiselijke kring heen gaan. We Zijn heel bliJ 
dat we hem als man, pa, schoonvader en opa 
mochten hebben. 

we zullen je missen. 

Wij willen iedereen bedanken voor het mede
leven, zowel tijdens de ziekte als na het over
lijden van pa. 

Namens ma, de kinderen en de kleinkinderen. 


