


1 
Dankbaar gedenken wij mijn 

- goede man , vader en opa 

Herman Breteler 
echtgenoot van 
Johanna Breukers 

Herman werd geboren op 28 febru_ari 1898 te 
Ambt Delden. 
Plotseling , maar niet geheel onverwacht is hij 
van ons heengegaan op dinsdagmiddag 2 
maart 1982 te Beckum . Zijn leven en sterven 
hebben we herdacht tijdens de Uitvaartdienst 
op zaterdag 6 maart in de parochiekerk van 
de H. Blasius te Beckum, waarna we hem te 
ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof. 

Toen wij hem zondag feliciteerden met zijn 
v ierentachtigste verjaardag , een leeftijd van de 
sterken, konden wij niet vermoeden, dat het 
haast een afscheid was. De meesten van zijn 
vrienden heeft hij nog gezien . Twee dagen 
later zou het afscheid onherroepelijk zijn . Ver
moedelijk heeft hij de klok nog willen op
winden, maar dat is hem niet meer gelukt. 
Hij heeft ineens de tijd moeten verwisselen 
voor de eeuwigheid. 
Al jaren was zijn gezondheid niet al te best, 
maar hij hield zich strikt aan de dokter. W~I 
was hij bang voor het sterven . Gelukkig 
is hem een lange lijdensweg bespaard ge
bleven. Hij is goed bij geweest tot het laatste 
toe. Samen hebben we een mooi leven met 
elkaar gehad. We konden het goed met elkaar 
vinden . Onze lieve Heer heeft ons gespaard 
tot op deze hoge ouderdom . Ruim 54 jaar zijn 
we getrouwd geweest. In huis was hij een 
zorgzame man. Hij bezat een vaste wil. Wat 
hij in zijn leven voorhad , dat moest gebeuren 
en dan moest ook alles daarvoor wijken. 

Zijn leven was ook getekend door een een
voudig , maar rotsvp.st geloof. Door de week 
zat hij steevast vóór in de kerk. Dat sloeg hij 
niet gauw over. In het weekend was het hem 
wat te druk. Trouw bad hij 's avonds de 
rozenkrans en als iemand bij hem kwam die 
wat problemen had, dan was al gauw zijn 
gezegde : ,, Ik zal wel voor je bidden " . Hij ging 
er trots op dat hij 40 keer naar Kevelaer was 
geweest , vaak ook als vaandeldrager. 
Nu hij er zo plotseling niet meer is, ver
trouwen wij erop dat de Heer van alle leven 
hem opgenomen heeft in zijn eeuwig geluk 
en dat hij beloond wordt voor het vele goede, 
aan ons allen gedaan. Wij houden een dank
bare herinnering aan hem en geloven dat zijn 
leven goed is geweest. Hij zal nu Maria niet 
meer ontmoeten in Kevelaer, maar voor altijd 
bij haar Zoon , Jezus Christus. 

Allen die met ons meegeleefd hebben bij het 
plotselinge overlijden van mijn man en onze 
vader, zeggen we oprecht dank. 

familie BRETELER 


