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Gedenk in uw gebed en bewaar in uw herin

nering 

Susanna Geziena Johanna ten Breul 

Zij werd geboren te Denekamp op 22 augustus 
1912 en overleed onverwacht thuis aan de Mr. 
Dingeldeinstraat op 5 september 1996 We had
den haar voor het laatst in ons midden tijdens 
de viering van de H . Eucharistie op 9 septem
ber en hebben haar daarna begraven op het 
kerkhof van de St. Nicelaasparochie te De
nekamp. 

Precies twee weken geleden vierde ze samen 
met haar familie nog de vierentachtigste verjaar
dag. We hadden toen niet kunnen vermoeden 
dat ze kort daarna zou komen te overl ijden, hoe
wel haar lichamelijke en geestelijke gezondheid 
de laatste tijd te wensen overlieten . 

Susan is vanaf haar zestiende tot haar zestigste 
levensjaar een vakbekwame coupeuse geweest. 
Samen met haar zus Sien heeft zij voor veel 
mensen het naaiwerk verricht. 
Er werden lange dagen gemaakt. Toen ze met 
dit naaiwerk ophield heeft ze nog veel genaaid 
voor de missie. 
Heel haar leven heeft ze in goede harmonie met 
haar zussen thuis doorgebracht. In eenvoud en 
soberheid heeft ze daar geleefd. 
Vanuit haar diepe godsdienstigheid is ze onge
veer 40 jaar een trouwe zelatrice geweest voor 
de Pauselijke Missie Werken. Een grote verering 
had ze voor Maria. Nog deze dagen liet ze in 
de parochiekerk een paar kaarsen opsteken bij 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Zij, die altijd, maar zeker de laatste jaren de ge
borgenheid thuis zo op prijs stelde, is nu gebor
gen in Gods liefde in de hemel. Samen met haar 
beide broers en twee zussen en andere overle
den familieleden bl ijven ze daar in liefde met ons 
verbonden 

Zij ruste in vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, wees 
haar en onze voorspraak. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
zus, schoonzus en tante danken wij hartelijk. 

Fam . ten Breul 


