
Ter nagedachtenis aan 

Antoon Oude Breuil 

.... eouwr 1 rf van Alle H• · nötman 

H11 werd geboren 3 met 1932 te Dalfsen. Voorzien 
van de sacramenten der zieken is hij 19 februari 
1996 te Nijverdal overleden. 
Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van St. 
Antonius van Padua hebben w11 hem 23 februari 
ter ruste gelegd op de R.K Begraafplaats te Nijver· 
dal 

Het is goed zo. Hij heeft er vrado mee dat zijn 
aardse leven ten einde is. 
Hij heeft mooie jaren gehad, maar hij heeft het in 
z11n leven ook wel heel moeilijk gehad. 
Geboren is hij te Dalfsen op een klein boerderijtje 
1n een groot gezin. Dat leerde hem al meteen wat 
aanpakken is. Hij was een doe-het-zelver. Hij pro
beerde alles zelf te maken en te doen. 
Zo runde hij met zijn vrouw Alie het café in Schalk· 
haar. Jarenlang waren ze een begrip. Alie runde 
voornamelijk het café en hij zorgde dat alles piek· 
fijn in orde was 
Toen zijn vrouw wat gezondheidsklachten kreeg, 
verhuisden zij naar Nijverdal. Daar heeft hij al weer 
zo'n zeventien jaar gewoond. Ze hadden daar de 
brigdeclub. En vandaar vertrokken zij met de 
camper om wekenlang door Europa te trekken. Ze 
genoten ervan. 

M<Jar er kwamen ook moeilijke jaren. Zijn vrouw 
stierf plotseling. Hij werd zelf ziek, maar hij vocl1t 
zich er door heen 
Samen met zijn vriendin Annie genoot hij nog van 
een µaar m001e ,aren. Totdat uiteindelijk toch weer 
oen ongeneeslijke ziekte de kop op stak. Zijn vrien
din bleef hem verzorgen en daar is hij erg dank· 
baar voor geweest. 
Hij was een beminnelijk mens, die altijd klaar wilde 
staan voor anderen. 
Zo heeft hij de weg van Jezus willen gaan. 
Zo heelt hij zich ook gevoed met het brood, wat 
Jezus ons geeft. En wie eet van het brood dat Hij 
ons geeft zal leven in eeuwigheid. 
Moge Antoon voor altijd zijn rust hebben gevon
den b11 zijn hemelse Vader. 

Hierbij zeggen wij u dank voor de steun en de be
langstelling tijdens de ziekte en na het overlijden 
vanAntoon. 

Annie en familie 


