
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johannes Hendrikus Breukers 
Hij werd geboren te Losser 14 mei 1912. Hij sloot 
zijn huwelijk 20 oktober 1937 te Losser met 

Hermina Reehuis. 
die reeds 12 februari 1958 te Enschede overleed. 
Er werden twee jongens en een meisje geboren. 
Niemand weet, wanneer Hans precies ziek is ge· 
worden, maar 26 september 1977 ging hij naar 
het Losserse ziekenhuis. De volgende dag ont· 
ving hij de ziekensacramenten en 28 september 
stierf hij in de .,kleine uurtjes". Zaterdag I okto· 
ber 1g77, de eerste dag van áe Mariamaand, werd 
hij bij zijn lieve vrouw ter ruste gelegd op het 
ke;khof van de Maria Geboorteparochie te Losser. 

Een rustige. maar toch zeer levenslustige man 
die Hans. Hij werkte ru im 50 jaren in de textiel 
en deed dat nauwgezet. Ook uit liefde voor zijn 
gezin en de fabriek. 
Daarnaast was T.A.R. zijn vereniging, zelfs zo 
sterk, dat hi j zondag 25 sept. 1977 de einduit
slag al wist (1·1), toen zijn dochter Mieke hem 
de stand kwam vertellen. Aan het meerdere en 
mindere gejuich kende hij zijn sportvrienden, met 
wie hij vanaf zijn 14e jaar gespeeld had. Ook in 
het bestuur vervulde hij vele jaren een functie. 
Wie goed is voor dieren, is ook goed voor men
sen. De Losserse Pluimveevereniging hield ern
stig rekening met de adviezen van Hans. Hij was 
een echte kenner. 

Hij volgde sterk zijn eigen mening in alle levens. 
facetten. Dacht daarbij meer aan een ander dan 
aan zichzelf. Hij droeg ruime opvattingen Uit en 
leefde toch serieus. 
Terwijl hij keihard was voor zichzelf, gunde hiJ 
zijn kleinkinderen ieder pleziertje. 
Hij was de grote bemiddelaar bi j zijn famil ie en 
in de verenigingen. 
Jammer, dat hij zo kort heeft mogen genieten 
van zijn pensioen. Heer, geeft U daarom aan 
Hans een blijvende, eeuwige vreugde. 

voor uw belangstelling en blijken van deelneming 
na het overlijden van onze lieve vader en opa, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


