
Droefheid maar ook dankbaarheid vervuld 
ons hart als we terug denken aan 

JOHANNA WILLEMINA MARIA BREUKERS 

de lieve vrouw van 

Harry Antonius Joseph Mulder 

Zij werd 10 september 1938 te Losser ge
boren. Op 30 mei 1975 stierf zij vrij plot
seling in het ziekenhuis van haar woon
plaats Oldenzaal, waar we haar lichaam 
op het r.k. kerkhof hebben begraven. 

Als enigst meisje temidden van drie broers 
trouwde zij in 1964 met Harry. Ze waren 
diep gelukkig met elkaar, maar helaas 
bleef hun huwelijk kinderloos. De zorg en 
liefde die ze zo graag aan een kind van 
henzelf wilden geven, hebben ze nu ge
schonken aan mensen om hen heen: aan 
de jeugd, en Annie vooral ook aan de be
jaarden en zieken, die ze ging bezoeken. 
Evenals Harry was Annie begaan met het 
lot van anderen. Zichzelf stelde ze op de 
allerlaatste plaats. 
Sinds kort hadden ze een kind In huls, dat 
ze wilden adopteren. 
Harry was bijna klaar met de verbouwing 
van hun huis en Annie kon daar al haar 
moederlijke zorg geven aan Angefa. Een 
mooie toekomst leek voor hen open te 
liggen. Waar ze God zo vaak om ge
beden hadden, scheen nu waarheid te 
worden. 

Maar helaas: Annie werd ziek en vrij snel 
is ze gestorven, en daarmee werd er een 
streep getrokken door menselijke bereke
ningen. Of toch niet helemaal; want de 
met mensenhanden gemaakte hemel, die 
voor haar was weggelegd, maakte plaats 
voor een hemel, die niet met mensen
handen is gemaakt: een eeuwige woon
plaats van licht, vrede en geluk. 
God, wij vertrouwen dat Annie dank zij 
haar geloof, haar hoop en haar liefde bin
nengegaan is in uw Vaderhuis; dat ze daar 
is biJ haar hemelse moeder Maria, in wie 
ze zo'n groot vertrouwen had. 
Troost ons, die achterblijven met dit smar
telijk verlies; mogen we elkaar helpen ver
der te leven. Amen. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden tijdens de kortstondige ziekte 
en het overlijden van mijn lieve vro'uw, 
mama en onze dochter, zuster en schoon
zuster, zeggen wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam: 
H. A. J. Mulder 
Angel a 

Oldenzaal, juni 1975 


