


Met een dankbaar hart gedenken w ij 
het leven van onze lieve moeder en 
oma 

Hendrika Elisabeth 
Doeschot 
sinds 1 januar i 1964 weduwe van 
Hendrikus Johannes Antonius Breteler 

Zij werd geboren te Hengeve lde op 1 decem
ber 1894. 

,-'·. Plotse li ng is zi j van ons heengegaan, nog 
voorzien van het Sacrament van de Z ieken, 
op dinsdagavo nd 24 j anu ari 1984 te Haaks
bergen (Stepelo) . 
Wij hebben van- haar afsc heid genomen ti jdens 
de Euchar isti eviering en Uitvaart op zaterdag 
28 januar i in de kerk van de H. Blas ius te 
Becku m, waarna we haar te ruste hebben ge
legd op het r.k. kerkhof. 

Zoa ls moeder en oma tot het laatste toe nog 
was, dac hten wij dat zij we l 100 j aar zo u ku n
nen worden. Ze was nooit zi ek en de hele 
dag nog vol op aktief, met een heel vast 
patroo n-. Zij was eigenli jk alt ijd zorgend bezig. 
Met hart en zie l was zij nog verbonden met 
de boerderij : ze had een grote l iefde voor 
di eren; ze had zo nog haar eigen taak in de 
schuur. Oo k was ze graag buiten in de 
groentetuin , waar ze van alles verbo uwde. 
Dagel ij ks zorgde ze voo r de kl ei ne dingen in
hel huishouden . Dat deed ze tot het laatste 
toe : de aardappe len stonden nog bij haar op 
tafe l met het sctt i lmes je ernaast. 

. Plotse ling kwam aan haar zorgzame leven een 
einde. Dat doet ons zeer en het betekent 
voor ons een groot gem is. Zi j was gek met 
ons a ll en, zowe l k inderen als k lein ki nderen . 

Bovend ien was zij in haar le:,ien moeder en 
p leeg moeder voor velen: er was bij haar alti jd 
nog wel een p laats ; iedereen werd b innen
gehaald om koffie te dri nken. Ze lfs mensen 
die onder de oor log b1J haar ge logeerd 
hadden kwamen nog graag bi j haar. 
Haar leven werd gedrag en door een diepe 
godsdienst igheid. Haar geloof uit te zic h in 
zorg voor mensen en 's avonds sloot zi j de 
dag af met het rozenkransgebed. 
Nu z'j er ineens ni et meer is zu llen we haar 
missen, dankbaar als we zijn voor haar l iefde 
en zorg. Daarom vertrouwen we erop dat God 
haar voor eeuwig opgenomen heeft in- zij n 
ge luk en liefde, verenigd met allen di e haar 
d ierbaar waren. Z ij mag nu de gastvrij he id 
en vrede genieten d ie zij ze lf in haar leven 
zo hoog hie ld. 
Moeder en oma, leef voor al ti jd verder bij 
God en wees voor ons een voorsp raak. 

Al len ,die in del\' dagen ro nd het sterven 
van moeder en oma met ons hebben meege
leefd , zegge n- we hee l hartelijk onze dank. 

Familie Breteler 


