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Zij werd geboren te Haaksbergen op 21 no
vember 1913. 
Na een langdurige ziekte is zij rustig van ons 
heengegaan in het Koning in Juliana zieken
huis te Hengelo op donderdagmorgen 5 maart 
1987, na al veel eerder het Sacrament van de 
Zieken te hebben ontvangen. Wij hadden haar 
voor het laatst in ons midden op maandag 
9 maart tijdens de Uitvaart in de kerk van de 
H. Sla: JS te Beckum. Daarna hebben we haar 
naast vader te ruste gelegd op het parochiêle 
kerkhof. 

Nu wij genoodzaakt zijn om voorgoed afscheid 
te nemen van moeder en oma, beseffen we 
maar al te goed hoe haar leven is geweest. 
Ze heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ze 
was steeds erg zwak en ziekelijk. Toch kon 
ze er mee leven. Ondanks haar ziekte van 
jaren was ze zorgzaam, altijd bezig. Ze hield 
heel erg veel van tuinieren en handwerken. 
Nog maar kort geleden haakte ze een sprei 
en wilde nog een trui breien. Ze wilde het 
niet opgeven: " Het komt nog wel weer", zei 
ze dan. Ook nu nog kon ze moed vatten en 
zeggen: "In het voorjaar lopen alle oude 
stobben weer uit". Soms was ze heel reêe l, 
zoals bij het sterven van vader: " Ik had eer
der moeten gaan". In het ziekenhuis was ze 
een regelmatige gast in zo'n 15 jaar, maar 
steeds krabbelde ze er weer bovenop. Toch 

voelden wij dit keer dat het niet meer ging. 
Ze wilde graag weer naar huis, wellicht om 
daar te kunnen sterven. Dat heeft niet zo 
mogen zijn . Ze is heel rustig en zonder pijn 
voorgoed ingeslapen: nu heeft ze het moeten 
opgeven. 
Wij geloven dat zij nu voor altijd verder mag 
leven bij haar God, die zij op een heel eigen 
manier gediend heelt. Daar mag ze, zo ver
trouwen wij, helemaal nieuw leven bij vader, 
met wie ze graag weer verenigd wilde zijn . 
Moeder en oma, leef voor altijd verder en 
wees voor ons een voorspreek!:ter bij God. 

Allen die moeder en ons nabij waren in de 
jaren van haar ziekte en nu in haar sterven, 
zeggen we heel hartelijk dank. 

Familie Breukers 




