


Ter dankbare herinnering aan mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa 

Hendrikus Gerhardus Sernardus 
Bolscher 

Hij werd in Hengelo geboren op 10 juli 1913 

Hij trouwde op 20 september 1945 met 
Hermina Hendrika Bekkedam 

Toch onverwacht stierf hij thuis op 
27 augustus 1991 

In de H. Eucharistieviering op 30 augustus in de 
St. Lambertuskerk te Hengelo, hebben wij God 
bedankt voor zijn leven temidden van ons. 
Daarna hebben wij zijn lichaam begraven op de 
R.K. Begraafplaats te Hengelo. 

Vader was iemand die de eigenschappen trouw, 
eerlijkheid, hard werken voor Je gezin en zaak hoog 
in het vaandel schreef. Ruim 40 jaar heeft hij zo 
samen met zijn broer voor hun zaak gewerkt. "Je 
moet d'ran•. was zo zijn gezegde. 
Toen dan ook zijn lichaam, mede door het harde 
werken, versleten was, viel hem dit zwaar. Het 
iedere keer een stapje terug doen vond hij erg 
moeilijk. Dit kwam iedere keer weer naar voren als 
hij verhaalde over vroeger: "Toen wie nog zulke 
jong's wafn" of wat later na de oorlog toen ze een 
"bonk" werk verzetten. 
[)oo( deze en vele andere uitspraken zullen vaak 
herinneringen aan hem boven komen. 

Van de natuur in het Twentse land kon hij enorm 
genieten. Vakantie in Oe LuHe, tochtjes 1n de 
omgeving van Vasse, waar zijn ouders vandaan 
kwamen. Het was hem allemaal erg dierbaar. 
Hij leerde ons kiJken naar de natuur: een mooie 
boom, een wei waar konijntjes inzaten; de ver
rassing als hij toevallig een ree zag. 
Van zijn 21 kl9inkinderen heeft hij enorm genoten. 
Altijd was er wel een kauwgommetje of een snoepje. 
Hoogtepunten waren de keren dat we met de hele 
familie bulten ergens neerstreken en zo met elkaar 
zijn verjaardagen vierden. 
Hij maakte graag een praaije met iedereen d1e hij 
kende. 
Ook met zijn broers, zussen en schoonfamilie hield 
hij nauw kontakt. 
Hij hield van gezelligheid. 
Hij kon heel direkt zijn, maar was ook innemend. 

Met hem verliezen we een fijne man, vader en opa. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden 
na het toch nog plotseling overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U 
onze hartelijke dank. 

H.H. Bolscher-Bekkedam 
Kinderen en kleinkinderen 


