
Ter dankbare herinnering aan 

Gijs van Breukelen 
echtgenoot van 

HEDWIG BURDA 

Hij werd geboren te Nieuwer-Amstel op 
29 maart 1932 en is overleden te Nuenen 
op 4 februari 1981. 

Hij was een blijde mens, die die eigen
schap duidelijk bezat, dat je kon aflezen 
van zijn gez1cht. dat je kon beluisteren in 
zijn spreken. 
Als je kontakt met hem had, kon Je ziJn le
venslust proeven in alle opzichten. 
Zo was hiJ ook m zijn werk en daarom wil
de hiJ ook die morgen gewoon zijn dag
taak volbrengen. Immers ook het werk 
bood hem vreugde. Hij was blij dat hij kon 
werken en dat hij zijn gaven en talenten 
kon gebruiken. Anderen liet hij da.arvan 
genieten en was daarom ook bere1d om 
steeds voor de ander klaar te staan. Niets 
was hem daarin teveel en velen zullen hem 
daaNoordankbaarzijn.Zogenoothijvan 
het leven, in de schoonheid die het bood, 
in de vreugde die het gaf en in de mogelijk
heden d1e er waren. 

Oe natuur was voor hem 1ets geweldigs en 
daarin kon hij steeds iets moois ontdek
ken. Hij kon genieten als de orchideeën 
wilden bloeien, als de bijen hun honing 
gaven en als de vissen hem zijn ontspan-
ning gunden . . .. 
Hij was een gelovig mens, d1e m ZIJn leven 
van vreugde en werken, van liefde en 
goedheid, steeds de hand van God wist. 
Al stond hij in een technische wereld, toch 
was zijn geloof de grote levenskracht. In 
zijn gebed durfde hij zich aan God, de 
Heer van alles, toe te vertrouwen. 
Zo willen wij allen. die hem nabij waren, 
God bidden, dat H1j hem beloont met het 
geluk, waarop hij hoopte, met een e~uwig 
leven, waarin hij geloofde. met een helde, 
die God allen kan geven. 

HiJ ruste m vrede 

voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven betoond bij het overlijden 
van mijn lieve en zorgzame echtgenoot 
zeg ik u oprecht dank. 

H.M. van Breukelen - Burda 


