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Hij werd geboren te Losser 8 februari 1896. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken 
overleed hij in 't Ziekenhuis te Oldenzaal 
27 februari 1979. Op 2 maart d.a.v. hebben 
wij in ziin parochiekerk bij zijn Uitvaart de 
Eucharistie gevierd, gelovend dat onze dier
bare man en vader door de dood heen 
Christus zal volgen in Zijn verrijzenis. Daar
na hebben wij afscheid van hem genomen 
in het Crematorium te Usselo. 

Na een werkzaam en welbesteed leven is 
vader toch nog plotseling van ons heen
gegaan. 
Zorgzaam, vol liefde el'f toewijding heeft 
hij gelukkig met zijn vrouw en kinderen 
geleefd. 
Hard heeft hij moeten werken, maar niets 
wa~ hem te veel. Toen de kinderen een 
eigen gezin stichtten, bleef hij met zijn 
vrouw achter in de Rossumerstraat en het 
ouderlijk huis bleef de trekpleister, waar 
ieder graag terugkwam. 
Jarenlang heeft hij - in de tijd dat er met 
kolen gestookt werd - de verwarming van 
zijn parochiekerk verzorgd en 't werk van 
de pastorietuin deed hij met liefde en zorg. 

Stilzitten kon hij niet, altijd was hij in de 
weer. 
Hij bereikte de leeftijd der sterken. Maar 
die jaren vielen hem zwaar door de ziekte 
van zijn vrouw en de handicap van zijn 
doofheid. 
In het ziekenhuis opgenomen. voelde hij 
dat God hem spoedig zou roepen. Hij was 
er ook op voorbereid. Toch nog onver
wachts is hij ingeslapen, zonder 'n woord 
van afscheid. 
Wij danken u, vader. voor uw voorbeeld 
van toewijding, harde arbeid en zorgvolle 
liefde voor ons allen en voor uw goedheid 
en eerlijke levensovertuiging. 

"Schenk, o Christus, aan uw dienaar Antoon 
de rust in het gezelschap van uw heiligen, 
daar waar geen pijn, geen droefheid en 
geen smart is, maar eeuwig leven". 

(Byzantijnse Liturgie) 

Mogen onze gebeden hem blijvend ver
gezellen. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
mijn dierbare man en onze zorgzame va
der en opa, zeggen wij U onze hartelijke 
dank. 

Familie Bos 

Oldenzaal, maart 1979 


