


t 
In dankbare herinnering aan 

Herman Breukers 
echtgenoot van 

Dien Breukers - Ottenschot 

Herman werd geboren te Beckum op 21 maart 1920. Na 
gesterkt te zijn met het H. Sacrament van de Zieken in hij in het 
Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo overleden op 6 

,capril 2000. We hadden Herman voor het laatst in ons midden 
' op dinsdag 11 april 2000 tijdens de uitvaartviering in de 

parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, waarna we hem te 
ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Herman groeide op als jongste kind in het grote gezin van de 
familie Breukers, waar het in de zeer magere jaren twintig , van 
de vorige eeuw, beslist geen vetpot was. Herman was de 
laatstlevende van het gezin en met zijn overlijden is er een 
einde gekomen aan de generatie waar hij uit voortkwam. 
Toen hij zeventien was, werd Joop als anderhalf-jarig kind 
opgenomen binnen hun gezin en kregen er een broertje bij 
waarmee tot op de dag van vandaag een hele hechte band 
bewaard is gebleven. 
Herman trouwde op 33-jarige leeftijd met Dien Ottenschot en 
samen kregen zij zes kinderen. Zoals dat vroeger gebruikelijk 
was trouwden zij in op de ouderlijke boerderij, waar op dat 
moment ook nog drie kinderen inwoonden. Dit was zowel voor 
Herman als Dien geen gemakkelijke tijd. Samen werkten ze 
hard op de boerderij. Herman was daar heel trots op en 
genoot van de natuur en de bedrijvigheid op het erf. Herman 

was bovendien technisch én creatief; hij bedacht en vond 
altijd wel een oplossing. Hij wist van niets iets te maken, bij 
Herman had alles zo zijn eigen waarde. En een bijzondere 
eigenschap was dat hij heel vrijgevig was als mensen iets 
nodig hadden; ze vroegen nooit tevergeefs. Bovendien bezat 
hij een sobere levensstijl, liefst eenvoudig. 
Thuis was Herman op zichzelf, uitte hij zich maar moeilijk, ook 
wanneer het soms wel nodig was om met elkaar in gesprek te 
moeten gaan; hij kon dit niet. 
In de laatste jaren van zijn ziek-zijn was hij het liefst helemaal 
op zichzelf, zat hij heel vaak voor het raam naar buiten te 
kijken, ging communicatie steeds moeizamer, dit was nauwe
lijks meer mogelijk. Dit was zeker voor Dien, maar ook voor 
allen om hem heen heel verdrietig; voor hen werd hij op het 
laatst onbereikbaar. Toen verzorging thuis niet meer ging, 
omdat ook oriëntatie van plaats en tijd hem in de steek liet, 
werd Herman opgenomen in het ziekenhuis te Hengelo om 
vandaar uit verzorgd te worden in het verpleegtehuis. Deze 
laatste opname is niet nodig gebleken omdat hij, voor ons toch 
nog onverwacht, is overleden in het ziekenhuis. 
Terugziend op het leven van Herman mogen we zeggen 
vrede te hebben met zijn heengaan en wij geven hem, nu hij 
niet meer bij ons is, over in de handen van God die onze zorg 
voor hem overneemt. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze pa en opa zeggen wij u heel hartelijk 
dank. 

Dien Breukers - Ottenschot 
Kinderen en kleinkinderen 


