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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Jan Boudrie 
echtgenoot van Truus Bos 

Pa werd geboren op 8 juni 1920 te Losser. Na een 
lang ziekteproces overleed hij op 12 juni in het 
verpleegcentrum te Denekamp. 
We hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens 
een Eucharistieviering in de H. Drieëenheids-kerk op 
16 juni , waarna we hem hebben begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan 
de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Pa werd geboren in een gezin van 12 kinderen , waar 
hij heel plezierige kinderjaren heeft gekend. Door een 
ongeval werd hij al vroeg geconfronteerd met een 
handicap, waardoor hij niet alles meer kon doen wat 
hij gewend was. En toch zou in zijn latere leven steeds 
weer blijken dat hij heeft beschikt over een geweldig 
doorzettingsvermogen. 
Met ma was hij 44 jaar gelukkig getrouwd en ze wa
ren erg blij dat het gezin werd verrijkt met 2 kinderen. 
Het werk in het schildersvak en het runnen van de 
winkel nam veel tijd in beslag, maar het gezinsleven 
stond voor hen beiden op de eerste plaats. Zijn klein
kinderen, zijn "meisjes", waren voor hem alles, on-

danks zijn ziekte waren zij voor hem de grootste licht
puntjes. 

Pa had naast zijn kwaliteiten als huisschilder ook ar
tistieke aanleg; met verf en kwast creëerde hij de 
meest indrukwekkende schilderijen. Naast de mooie 
herinneringen aan zijn leven mogen we ook hiervan 
blijven genieten. Zijn gaven en talenten blijken ons, 
zijn kinderen , niet vreemd te zijn, en daarvoor zijn we 
hem heel dankbaar. 

Op de voorkant van dit bidprentje vinden we één van 
de creaties van Elly terug. Het zegt veel over ons, het 
zegt veel over hem. Met deze symbolen drukken we 
uit hoe we ons met elkaar verbonden voelen. Hem is 
lijden niet bespaard gebleven, maar toch zag hij steeds 
weer lichtpuntjes. Hij was een gelovig optimist en dat 
willen wij met ons allen blijven meedragen. 

Pa, bedankt voor alles. 
We hopen dat je nu rust en vrede hebt 

gevonden in het eeuwige licht. 

Voor al uw belangstelling en meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man , onze vader 
en opa, willen wij u hartelijk bedanken. 

Truus Boudrie-Bos 
Elly, Leo, Karel , Bernadet 
Maartje, Merel en Ellemijn 


