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In dankbare herinnering aan 

Maria Gerharda 
Breukers - Brummelhuis 
sinds 18 juni 1983 weduwe van 

Antonius Hermanus Breukers. 

Gesterkt door het H. Sacrame'nf der Zieken is 
ze op 26 november 2005 op 89-jarige leeftijd 
thuis overleden. Na een plechtige uitvaart heb
ben we haar lichaam op 30 november te ruste 
gelegd bij vader op het kerkhof in Oldenzaal. 

Moeder werd geboren op 17 mei 1916 in Wiene. 
Ze kwam uit een gezin met vier kinderen en 
heeft zeker geen gemakkelijke jeugd gehad. 
Ze was zes jaar toen ze haar moeder verloor en 
op haar veertiende haar tweede moeder en 
vader. Heel dierbaar bleven haar de mensen die 
hen in die tijd hebben gesteund. De situatie 
bracht met zich mee dat ze al op heel jonge 
leeftijd hard moest werken op verschillende 
adressen. Ondanks dit alles kon ze intens 
genieten van de speciale momenten die ze als 
kinderen :;;amen hadden. 
Op 27 augustus 1942 trouwde ze met vader. Er 

volgden vele gelukkige jaren. Er werden 11 kin
deren geboren. De nodige zorg en het vele werk 
voor haar gezin waren haar nooit teveel. 
Wij hadden het fijn thuis, met veel plezier en 
waar veel kon. · 
Voor ons een bijzondere herinnering. Daarnaast 
stonden ze altijd klaar om anderen te helpen. 
Daar werd niet over gepraat, dat hoorde 
gewoon zo. Velen mochten meegenieten van de 
warmte en gezelligheid bij ons thuis. 
Een speciale plek hadden de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen bij oma, waaraan ze veel 
plezier beleefde. Ze had ze graag om zich heen. 
Haar geloof was haar hele leven erg belangrijk, 
in het bijzonder Maria. Veel steun heeft ze hier
aan gehad bij het overlijden van vader, haar 
zoons, schoonzoon en kleinzoon. 
Naast het vele verdriet pakte ze de draad van 
haar leven telkens weer op. 
Helaas werd door haar ziekte haar wereld 
steeds kleiner. 
Gelukkig kon ze- door de zorg van ons allen 
thuis blijven, wat haar grootste wens was. 

Het is goed zo. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder, oma en overgrootmoe
der zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen fam. Breukers 


