
Bedroefd om het plotselinge over
lijden, maar dankbaar voor alle goeds 
gedenken wij mijn goede man, onze 
vader, schoonvader en opa, 

Johan Breukers 
echtgenoot van 
Handrlka Maria Johanna WIJlans 

Hij werd te Beekurn geboren op 15 april 1912. 
Geheel onverwachts is hij van ons heenge
gaan In de nacht van woensdag 5 september 
1984 te Beckum. Voor het laatst hadden wij 
hem in ons midden tijdens de Uitvaartdienst 
in de kerk van de H. Biaslus te Beekurn op 
zaterdag 8 september, waarna wij hem te 
ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof. 

Met de plannen klaar voor de volgende dag 
legde hij zoch te ruste, niet vermoedend dat 
hij vanaf dat moment de eeuwige rust In zou 
gaan. ZIJn plotselinge dood maakt ons be
droefd, want er was geen echt afscheid : 
graag hadden we hem nog even gesproken, 
maar het mocht niet zo zijn. Hij had een 
heel eigen leven geleid: altijd druk bezig. 
Stil zitten was er voor hem niet biJ. Steeds 
ging hiJ het bos in op zoek naar hout. Je 
zag hem rondtoeren op zijn brommertja op 
zoek of er iets te verdienen viel. Hij hield van 
het buitenleven, van zijn kippen, van de jacht. 
het schaapscheren. Jaren heeft hij het voet
balveld mede verzorgd. Hij had er tijd voor, 

zover het zijn gezondheid toeliet. Al een 
20 jaar was hij afgekeurd. 
We wisten wel dat zijn hart niet zo goed 
was, maar dat het zo plotseling moest gaan 
had niemand verwacht . 
Nu wij afscheid van hem nemen, kunnen we 
hem alleen maar biJ God aanbevelen. Oe Heer 
van alle leven zal als een barmhartig vader 
hem zijn fouten vergeven, Wij vertrouwen erop 
dat God hem opgenomen heeft in zijn eeuwig 
leven. Moge hij in vrede rusten. 

Allen die ons In deze dagen tot steun waren, 
zeggen wij heel oprecht dank. 

FAMILIE BREUKERS 


