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In dankbare hennnering aan 

HENDAlKUS GERARDUS TEN BREUL 

echtgenoot van 

GEERTAUIDA MARIA VAN BENTHEM 

Hij werd geboren op 14 oktober 1914 te Denekamp 
en overleed na het ontvangen van het H. Sacrament 
der Zieken op donderdag 21 december 1995 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. 
We hebben hem op 27 december voor het laatst 
in ons m1dden mogen hebben tijdens de viering van 
de H. Euchanst1e in de St. Nicelaaskerk te Dene
kamp en daarna ZIJn lichaam te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof aldaar. 

Met Henk ten Breul1s een echte Denekamper van 
ons heengegaan. Hij was een nauwgezet man en 
zorgzame vader, 1emand die voor iedereen, maar 
vooral voor zijn vrouw en kinderen, altijd klaar stond 
en deed wat hij kon. 
Bijna 43 jaar lang heeft hij lief en leed met zijn vrouw 
mogen delen. Hij hield van zijn vijf kinderen, die 
hem soms zorgen bereidden, maar op wie hij vooral 
trots was. Het maakte hem blij dat alle kinderen 
langzaam een eigen plek in onze samenleving 
wisten te veroveren. Ook hield hij van zijn kleinkin
deren en omgekeerd de kleinkinderen van hem. 
Hij was een lieve opa. 

Vijftig jaar lang heeft hij biJ de post in Denekamp 
gewerkt. Altijd heeft h1j ZIJn werk stipt en nauwge
zet uitgevoerd. Hij hield niet van ophef en uiterlijk 
vertoon, maar deed gewoon ZIJn werk. Hij ging daar
bij zijn eigen weg en liet zich door niemand van de 
WIJS brengen. Zijn grote hobby was de tu1n. Hij hield 
van de planten en de dieren. Ook keek hij graag 
naar sport. Voetbal en fletsen waren zijn favoriete 
sporten. 
Henk ten Breul was een diepgelovig man. Zijn kerk
betrokkenheid was groot. ledere zondag ging hij ge
trouw om elf uur naar de kerk, alwaar hij een vaste 
plek had. Ook heeft hij meer dan veertig jaar lang 
deel uitgemaakt van het collectantencollege. Jets 
dat hij met veel plezier en overgave deed. Het jaar
lijkse uitstapje met de collectanten was hem zeer 
dierbaar en wilde hij noo•t m1ssen. 
In de donkere dagen voor Kerstmis is Henk ten 
Breul toch nog vrij onverwachts van ons heenge
gaan. Wij bidden, dat het L1cht en de Vrede van 
Kerstmis hem nu in volle omvang ten deel mogen 
vallen en dat hij, na zijn arbeid· en zorgzaam le
ven hier op aarde, in het hUIS van de Vader voor 
eeuwig mag rusten. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en 
gebed na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader, schoonvader en opa. 

Familie ten Breul-van Benthem. 


