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In dankbare herinnering aan mijn lieve 
man. onze papa en trotse opa 

GOSSE BAKKER 

echtgenoot van Lidy Bakker 
Stoekmann 

Hij werd geboren op 13 juli 1944 te 
Overdinkei en overleed te Bad Bentheim 
op 9 november 2005. 
De uitvaart vond plaats op 14 november 
2005 in de H.Maria Geboortekerk te 
Losser, waarna de crematie volgde in 
Usselo. 

Zijn heengaan uit ons midden voelen wij 
als een groot verlies. Vol zorg en liefde 
was hij er altijd voor ons. Zijn ge7.in was 
hem alles. Wij zijn vol bewondering van 
de wijze waarop hij met zijn ziekte is om
gegaan. Hij wist dat zijn dood onvermij
delijk was, maar heeft er alles aan gedaan 
om zo lang mogelijk bij ons te blijven. 
Thuis omringd door zijn meest dierbaren 
is hij rustig ingeslapen. 

In liefdevolle machteloosheid 
hebben wij elkaar tot het einde toe 

vastgehouden. 

Voor uw medeleven na het overlijden en 
bij de uitvaart van mijn man, onze papa en 
opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Lidy 
Dennis, Daniëlleen Quinten 
Patrick, Kitty en Je/mar 
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Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden 

van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoon

moeder en oma, danken wij u hartelijk. 

Familie oude Breull 

t 
Dankbaar gedenken wij 

Hendrika Wilhelmina Bakker 
echtgenote van J. W. oude Breuil 

Zij werd geboren te Sonnega (Friesland) op 
14 oktober 1929, en is geheel onverwacht, nog 
voorzien van het sacrament der ziekenzalving, 

overleden te Almelo op 28 november 1986. 
Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens 
de Eucharistie ten Uitvaart in de Pauluskerk op 

2 december 1986. Ze is begraven op de 
Algemene Begraafplaats aldaar. 

Geheel plotseling is moeder van ons heen
gegaan. Zij leek zo sterk, haar gezondheld 
onverwoestbaar. Niemand heeft er rekening mee 
gehouden dat de dood zó plotseling en onver
wacht zou toeslaan. Wij hebben er geen woor
den voor en zijn nauwelijks in staat ons voor te 
stellen dat zij er niet meer Is. 

Ma was een goed mens. ZIJ was een vrouw die 
altijd klaar stond voor haar gezin en ook voor 
anderen. Moeder heeft een arbeidzaam leven 
achter zich. Ze was een goede moeder en echt
genote. 

Moeder was oerlijk en oprecht, ze is naar onze 
gevoelens veel te vroeg heengegaan. Zij heeft 
een leegte achtergelaten waaraan wij maar 
moei lijk kunnen wennen. 

Wij zijn dankbaar voor haar liefde, haar zorg , 
haar trots, die ze aan ons heeft gegeven. God 
zal haar daarvoor zeker de vrede en de vreugde 
geven. 




