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Wij bewaren een fijne herinnering aan 

MARIA BREUKERS-EGBERS 

de goede en lieve weduwe van 

BERNARDUSJOHANNESBREUKERS 

Zij werd geboren in Zuid-Berghuizen, gemeente Losser, 
op 30 november 1898. Op 25 april 1990 stierf zij in haar 
woning in de woonplaats Oldenzaal. Daar hebben we 
haar lichaam vanuit de parochiekerk van O.L. Vrouw 
Tenhemelopneming op het kerkhof bij vader te rusten 
gelegd op 28 april. 

Al vroeg ging zij werken in de textiel, waarna zij s'avonds 
nog op de boerderij meehielp. Hierdoor kreeg ze een 
grote interesse voor bloemen en dieren, die in haar 
verdere leven haar belangstelling bleven houden. 
Haar leven werd gekenmerkt door dienstbaarheid en 
liefde voor anderen. Na het heengaan van vader in 1979, 
die ze tijdens zijn ziekte heel goed verzorgde, kwam zij 
het verlies te boven en kon haar belangstelling voor 
andere dingen weer groeien. 
Ze was een diep gelovige vrouw. Toen ze niet meer ter 

kerke kon gaan, ontving ze thu is de H. Communie en 
genoot ze van de kerkradio; ze volgde, veelal met haar 
zuster, alle kerkdiensten en bleef hierdoor deel van de 
parochiegemeenschap. 
Het einde van haar levenspad kwam niet onverwacht; 
bewust en nauwkeurig heeft ze veel dingen geregeld. Bij 
volle bewustzijn en in bijzijn van haar kinderen heeft ze 
het sacrament van de zieken ontvangen, waarna wij 
haar nog een aantal dagen hebben mogen verzorgen, 
maar ook van haar hebben mogen genieten. 
Nu zij haar weg heeft gevonden, rest ons niets anders 
dan grote dankbaarheid en het vertrouwen, dat zij bij 
Goq gelukkig is. Daar zal zij ontvangen de bevestiging 
van haar geloof en de bekroning van haar liefde. 
Moge Maria, tot wie zij in haar ieven zoveel gebeden 
heeft, haar begeleid hebben op haar laatste reis. 

Zij mste in vreáe. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens 
de laatste maanden en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Familie Breukers 

Oldenzaal, april 1990. 


