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We bewaren een fijne herinnering aan 

ANTONIUS HERMANUS BREUKERS 

die 25 januari 191 2 te Deurningen in de ge
meente Weerselo werd geboren. Hij was 40 
jaar gelukkig getrouwd met 

MARIA GRADA BRUMMELHUIS. 

Plotseling is hij- thuis in Deurningen overleden 
op 18 juni 1983. Vanu it zijn parochiekerk van 
O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Oldenzaal , 
hebben we hem daar op het kerkhof aan de 
Hengelosestraat begraven. 

Het was een man, die zijn hele leven hard ge
werkt heeft voor zijn vrouw en kinderen. Hij 
hield van zijn boeren bedrijfje en toen hij op 
latere leeftijd niet meer hoefde te werken, 
kon je hem nog altijd buiten vinden. Daar was 
hij het liefste en daar genoot hij van Gods na
tuur. Maar ook mocht hij graag knutselen, 
vooral als het om speelgoed ging voor zijn 
kleinkinderen. Hij was stapelgek met hen, zo
als zij met hem. Het was voor hem een vreug-

de dat hij samen met zijn vrouw in het nieuwe 
huis kon gaan wonen. Toen waren ze eindelijk 
met zijn tweeën. Helaas hebben ze er samen 
maar een klein jaar van kunnen genieten. Deze 
man had een groot geloof en diep godsver
trouwen. Niet alleen ging hij elke zondag 
met zijn vrouw op de fiets naar de hoogmis, 
maar ook verzorgde hij - sinds de dood van 
zijn broer in 1977 - het landkruis. Wie weet 
hoeveel hij daar misschien wel gebeden heeft. 
Nu deze man, die nooit klaagde en van orde 
en regel hield , uit ons midden is weggevallen, 
vertrouwen wij dat God als een algoede Vader 
opwacht bij het hemels Vaderhuis. Moge hij 
daar de bekroning vinden van zijn leven van 
liefde op aarde. 

Hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling en 
meeleven bij het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij 
u hiermede onze oprechte dank. 

M.G. Breukers , Brummelhuis 
kinderen en kleinkinderen. 


