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In dankbare herinnering aan 

Engelina Christina Breuker - Veldhuis 

sinds 1981 weduwe van 

Johannes Gerhardus Breuker 

Geboren 12 december 1924 te Lonneker. 
Overleden 5 december 2008 te Enschede. 

Na de Uitvaartdienst in de H. Mariakerk op 
1 O december 2008 werd ze begraven op de 
Algemene Begraafplaats aan de Hengelosestraat 
te Oldenzaal. 

Een liefdevolle vrouw, moeder en oma, bescheiden 
en huiselijk is van ons heengegaan. Voor zichzelf 
had ze niet veel nodig, zij kon alles missen en 
stond voor iedereen klaar. Geboren als elfde in 
een gezin van 14 kinderen groeide ze op middenin 
de bosrijke omgeving "de Lonnekerberg". Na de 
lagere school ging ze al snel aan het werk bij een 
wasserij in Enschede. Vervolgens trouwde ze 
in 1954 met Johan Breuker en samen kregen ze 
5 kinderen. 
Aan de Bergsveldweg was haar paradijs, dagelijks 
kon ze genieten van alles wat de natuur te bieden 

had. Helaas in 1981 kwam haar man al veel te 
vroeg te overlijden. Vanaf nu stond ze er alleen 
voor om haar kinderen groot te brengen en de 
verzorging van haar broer verder op zich te nemen. 
Veel plezier ondervond ze van de vele bezoekjes 
van haar kinderen en later ook de kleinkinderen. 
Ze was gek op haar kleinkinderen, deze kregen 
echt alles van haar gedaan. Zondagmiddag was 
haar middag, iedereen kwam dan ook wekelijks op 
bezoek bij haar thuis. Hier verheugde ze zich altijd 
erg op. Vele uren van gezelligheid en lol hebben 
we met elkaar mogen meemaken. 
Om vakanties gaf ze helemaal niks, de tijd die 
overbleef voor ontspanning besteedde ze aan 
kaarten en woordzoekers. In haar leven is ze 
gelukkig weinig ziek geweest, echter in mei van 
dit jaar begon haar ziekteperiode, haar lichaam 
kon gezien de leeftijd dit niet meer aan. Daardoor 
ging haar gezondheid de laatste tijd langzaam 
achteruit. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is zij 
overleden op 5 december 2008 in het ziekenhuis 
te Enschede. 

Laten we bidden dat zij nu de rust heeft gevonden 
bij God en laat haar in onze harten verder leven. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


