


Dankbaar blijven wij gedenken 

Gerhardus Bossink 
weduwnaar van 

Elisabeth Wilhelmina Juliana Geurtsen 

Hij werd geboren op 18 oktober 1925 te Losser. 
Op 26 mei 1999 is hij rustig ingeslapen in het 

S.M.T. te Hengelo. 

Vader was op één na de oudste van het gezin van 
13 kinderen, op 14-jarige leeftijd moest hij al helpen 
om geld te verdienen voor het gezin zoals dat vroe
ger ging. Hij leerde onze moeder in Losser kennen 
in het Ziekenhuis waar hij verbleef voor een blinde
darmoperatie. Het was liefde op het eerste gezicht. 
In 1954 gingen zij trouwen en gingen wonen aan de 
Reggestraat in Enschede, in 1958 werd er een 
zoon geboren en in 1960 een dochter, het gezin 
was compleet vonden zij beiden. Moeder had toen 
al gezondheidsklachten. Vader heeft 35 jaar bij 
Schuttersveld gewerkt, altijd een half uur te vroeg 
om zijn ronde te maken en tijd voor een sigaretje 
vond hij ook heel belangrijk. 
Toén hij in het eind van de jaren zeventig bij de 
deur kwam, was hem niets te veel om moeder te 
helpen bij de dagelijkse huishoudelijke dingen, 
nadat wij, de kinderen, de deur uit waren wilden ze 
samen gaan genieten, maar in juli 1986 is onze 
moeder ·aan een hartstilstand overleden , waarbij 
Pa zo verdrietig was dat het van hem ook allemaal 
niet meer hoefde. 

Maar omringd door liefde en zorg en een verhui
zing naar Hengelo ging het toch steeds beter met 
Pa. Hij was met recht ook een echte trotse Opa, 
een snoepje en een koekje was er altijd voor zijn 
kleinkinderen. Hij vond het erg fijn als je bij hem 
kwam, koffie is snel gezet zij hij altijd. Totdat in 
december 1997 hij met vreselijke buikklachten op 
werd genomen in het S.M.T. waar geconstateerd 
werd dat vader een aneurysma had (een verwijding 
van de aorta), in mei 1998 moest hij de eerste hart
operatie ondergaan, voordat ze hem verder kon
den helpen, deze operatie heeft veel energie van 
hem geëist. 
Het duurde erg lang voordat hij weer de oude was, 
in mei 1999 is hij opnieuw naar Nieuwegein gegaan 
om aan deze ziekte geholpen te worden, maar hij 
gaf ons te kennen, een dag voor zijn operatie, dat 
hij zich niet liet opereren. Hij was erg bang dat hij 
de operatie niet zou overleven of dat hij in een rol
stoel terecht zou komen. Op 26 mei hebben wij 
hem in allerijl naar het Ziekenhuis gebracht nadat 
hij was gevallen in zijn eigen huis. Rustig en tevre
den is hij die avond in het Ziekenhuis, na gesterkt 
en getroost te zijn door het H. Sacrament der 
Zieken, met zijn lot ingeslapen. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens zijn ziek
te en na het overlijden van onze vader en groot
vader zeggen wij u hartelijk dank 

Kinderen en kleinkinderen. 


