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Een dankbare herinnering aan 

Maria Hendrika Breukers - Veldhuis 

sinds 11 januari 1994 weduwe van 

Gerhardus Antonius Breukers 

Ze is geboren op de Lonnekerberg op 3 februati 
1909. In het ziekenhuis te Oldenzaal overleed ze, 
na het Sacrament der Zieken te hebben ontvangen, 
op 7 april 2000, waarna we haar lichaam op de 
begraafplaats te Oldenzaal hebben toevertrouwd 
aan de aarde, waar moeder en vader nu samen 
rusten. 

Moeder groeide op in haar ouderlijk huis aan de 
Lonnekerberg. Sinds haar huwelijk woonde ze aan 
de Postweg. Ze was een goede moeder voor haar 
vier kinderen. Veel verdriet was er toen in mei 1975 
na een kortstondige ziekte haar dochter overleed. 
Op 11 januari 1994 verloor ze, na ruim 50 j aar 
samenzijn, haar man. Dit verdriet heeft ze nooit 
helemaal kunnen verwerken. 
Ook leefde ze mee met haar klein- en achter-

kleinkinderen. Omi (zoals haar achterkleinkinderen 
haar noemden) stond altijd klaar met koekjes en 
snoepjes als één van de kinderen langs kwam. Ook 
verjaardagen en Sinterklaasfeesten werden door 
haar niet vergeten. 
Moeder ging graag op visite, maar doordat haar 
ogen haar in de steek lieten wilde ze dit niet meer. 
Ze vond het dan ook fijn dat er nog vaak bezoek 
kwam om een praatje te maken. 
De laatste twee jaar heeft ze ook erg genoten van 
de kerkradio. Bijna elke mis werd gevolgd. Ook 
ontving ze eens in de maand de H. Communie, 
waarna altijd een kopje koffie met de Pastor werd 
gedronken. 

Moeder, Oma en Omi bedankt voor 
de fijne jaren. 

Sterven in vrede is: 
Met een gerust hart je ogen kunnen sluiten. 

Met goede gevoelens van dankbaarheid blijven we 
terugdenken aan onze lieve moeder, oma en over
grootmoeder. Haar vaste geloof vormde de basis 
voor haar leven. 
Uw voortdurende medeleven en belangstelling 
hebben we zeer op prijs gesteld. 

Kinderen, klein- en 
achterklei nki nderen. 


