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Ter herinnering aan 

Johannes Gerhardus Bok 

Hij werd geboren op 29 - 3 - '38 te Buurse en 
ging van ons heen op 18 - 10 - '94 te Enschede. 

Hij was de oudste uit een gezin van acht kinde
ren en groeide op in het dorp Buurse, waar nog 
veel van zijn contacten liggen. Hij heeft daar ge
noten van de natuur en was actief in het vereni
gingsleven. Nog altijd was hij geinteresseerd in 
datgene wat er omtrent Cresendo en de Buursar 
Revue gebeurde. 

Vier jaar geleden werd er bij hem een ernstige 
ziekte geconstateerd waardoor hij zich veel 
moest ontzeggen. Vooral het afscheid van de 
Revue waarin hij ruim 25 jaar Naatseum speelde 
viel hem zwaar. leder jaar na zijn afscheid, zei 
hij, wanneer hij zich goed voelde: ,.Dit jaar had 
ik nog mee kunnen doen" . Maar hij begreep dat 
daarop niet gebouwd kon worden . 

Ook het wegvallen van zijn werk kostte hem veel 
moeite, maar hij wist die lege plek op te vullen 
met een nieuwe hobby: zijn volière, samen met 
zijn broer op poten gezet. 
,.Huize Nooitgedacht", zoals het gedoopt werd, 
heeft hem veel genoegdoening gegeven. 
Hij probeerde zijn kinderen, daar waar dat voor 
hem erin zat te helpen. Schilderen, lakken, hij 
heeft het allemaal nog gedaan. 
De laatste 5 weken lukte het niet meer. Het ging 
er voor hem steeds slechter uitzien. Hij was bang 
voor het naderende eind. Pas in de laatste week 
praatte hij het van zich af en kon hij er in be
rusten. Hij sliep rustig in, zoals hij dat zelf graag 
wilde. 
En zoals hij zelf zei : 
Minie, bedankt. We hadden het fijn samen. 
Jongens, pas goed op elkaar. 
Johan, Pa: bedankt. We zullen je missen. 

Wij willen allen bedanken die Johan en ons heb
ben gesteund tijdens zijn ziekte. Onze speciale 
dank gaat uit naar doktoren en verplegend per
soneel voor hun goede zorgen. 
Fijn dat U met zovelen bij zijn afscheid was. 
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