
De vele kaarten, prachtige
btoemen, fijne brieven, mooie
woorden en uw belangstetting

bij het afscheid, hebben <>p
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een diepe indruk gemaakt.
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De troort Waerachtig in Maastricht



Ben van den Breket

* 14 december 1929

ï 20 augustus 2O2O

echtgenoot van
Marie-Lou Widdershoven

een val
op een stoepsteen
pal
achter de Poort
Waerachtig
werd hem fataal

zich het hoofd brekend
over
een steen
over
wat in zrjn hoofd opkwam

lk hou je vast, Marie-Lou

Ben, papa,wat was jij een energieke en warme
man. Zorgzaam voor je vrouw, gezin, vrienden en
patiënten. Een trouwe echtgenoot en betrokken
vader. Een getalenteerd arts. Ats tetg uit een groot
en warm nest gotd voorjou dat je gezin boven je
carriere ging. Je bent attijd gu[ voor je kinderen
geweest en je was zo trots op ons.

Standvastigheid in je rol ats pater famitias zorgde
voor het stevige anker in een groot gezin, met een
diversiteit aan uitgesproken karakters. Jij kwam
op voor ons en voor de waarden die je betangrijk
vond.

Ons huis was een gastvrije ptek voor jouw en onze
vrienden. Je genoot van de gezettige drukte in huis
en op vakantie. We zijn oyerspoetd met warme
reacties na jouw overtijden. Het toont aan hoe
getiefd je was, bij teeftrjdgenoten en bij de jongere
generaties.

Je hebt ons de tiefde voor de zee en de bergen
bijgebracht, en die geven wij weer door aan je vete
kleinkinderen.

Tot de laatste jaren en met heel veel energie bteef
je skiën, wahdelen, golfen en fietsen, vaak onbe-
suisd. Na vatpartijen en tegenstagen toondeje
steeds een enorme veerkracht.

Bij onze laatste fietstocht vielje weeÍ; maar dit
keer echt te hard. We zijn trots datjuist jij onze va-
der; mijn man was. En we zijn je voor atti.ld dankbaar.

Marie-Lou
Vincent, Michiel, ltona, Bernd en Wittem Jan


