
Bedroefd, maar met een dankbaar gevoel en ve
le goede herinneringen, moeten wij afscheid ne
men van mijn lieve man en onze fijne vader en 
opa t 

Sernardus Gerhardus Johannes 

Breukers 

echtgenoot van 

ALEIDA JOHANNA RUPERT 

Geboren 14-05-1925 te Haaksbergen. Na een 
kortstondige ziekte, is hij, voorzien van de Heili
ge Sacramenten der Zieken, te vroeg van ons 
heengegaan op 15-12-1993. 

Na een korte periode als machinebankwerker te 
hebben gewerkt, heeft hij in de vroege jaren '60 
het cafébedrijf van zijn vader, samen met zijn 
vrouw, voortgezet en tot een begrip in Boekelo 
gemaakt. 
Hij beschouwde zijn werk als zijn hobby en had 
altijd een luisterend oor voor zijn gasten aan de 
bar, die hij als zijn vrienden zag. 

Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft hij 
altijd de tijd genomen voor zijn gezin, welke hij 
met raad en daad bijstond. 

Samen met Ma vormde hij zowel in het werk, als 
ook privé een hecht team. 
Met weinig woorden wist hij zijn levensopvattin
gen op de kinderen over te brengen. Zijn ker
nachtige uitspraken zullen voor ons van grote 
waarde blijven. 

Toen hij stopte met het café, was hij trots en te
vreden over hetgeen hij samen met zijn vrouw en 
kinderen had bereikt. 
Hij verheugde zich op zijn nieuwe huis en de tijd 
die hij zou krijgen voor andere dingen die hij leuk 
vond. 
Zo genoot hij met volle teugen van de vele gezel
lige familieavonden. 

Met zijn allen hadden wij gehoopt, dat hij hier 
langer van had kunnen genieten. Helaas mocht 
dit niet zo zijn. 
We troosten ons met zijn woorden: 
" We kunnen niet eeuwig bij elkaar blijven, het 
leven gaat door". 

Voor het blijken van belangstelling in hem tijdens 
zijn leven en het medeleven na zijn overlijden, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Familie Breukers 

Boekelo, 21 december 1993. 


