
Waarom af dat vechten, waarom af die pijn. 
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. 

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. 
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht. 

Een dankbare herinnering aan 

Margriet Maria Josephien 
Breukers-Westerik 

echtgenote van 
Gerhardus l ambertus Hendrikus Breukers 

Geboren in De Lutte op 26 februari 1947 
Overleden in Oldenzaal op 25 februari 2008 

Het is moeilijk woorden te vinden nu mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma er niet meer is. 

Margriet groeide op in een gezin van zes kinderen aan de Postweg 
in De Lutte. Ze heeft hier met veel plezier haar jeugd beleefd en 
had dan ook erg veel moeite met het vroegtijdige verlies van haar 
oudste zus en twee broers. 

Op 21 oktober 1971 trouwde ze met Gerhard en samen kregen ze 
drie kinderen waar ze erg trots op was Samenzi1n met haar gezin 
gaf veel kleur aan haar leven. 

Kenmerkend door haar eenvoud en open karakter leefde ze onder 
het motto: "Gezelligheid kent geen tijd " 
Margriet had graag mensen om haar heen en was altijd vrolijk. Ze 
kon intens genieten van uitstapjes en feestjes. 

Toen ze vorig jaar augustus de trotse oma werd van haar eerste 
kleinkind sloeg bij haar een ongeneeslijke ziekte toe. Ze kwam in 
een moeilijke fase van haar leven maar is altijd positief gebleven. 
Deze periode heeft veel van haar gevergd maar tot het laatst heeft 
ze moedig gestreden 

Veel te vroeg moeten w,j Margriet missen Ze w,lde zo graag bij 
ons blijven en kleinkinderen zien opgroeien. 
Haar leven was nog niet af maar wij troosten ons met de gedachte 
dat verder lijden haar bespaard is gebleven 

We blijven de vele fijne momenten met haar koesteren en in 
gedachten bliJfl ze altijd bij ons. 

Langs deze weg willen wiJ u danken voor uw steun tijdens haar 
ziekte en voor uw medeleven. 

Gerhard Breukers 
Laurens en Marjolein 
Raimond en Wendy, Anne-Lynn 
Rianne en Edwin 
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