
In dankbare herinnering aan 

Antony Bootsveld 
weduwnaar van Johanna Kuipers. 

Vader werd geboren op 16 augustus 1912 te 
Nijverdal. Op 11 mei is hij na een verblijf van 
ru1m 4 maanden in het Ziekenhuts te Almelo 
overleden. 
De strijd om terug te willen keren naar zijn aan
leunwoning. waar hij ook een aantal Jaren 
samen met moeder vertoefde, heeft vader niet 
kunnen winnen. Zijn geest was tot het einde toe 
helder maar zijn lichaam kon het niet meer op
brengen. 
WiJ hebben n1et alleen een vader en opa verlo
ren maar ook een blijvende hennnering aan het 
verleden. Vader sprak daar vaak met ons over, 
in het bijzonder over de crisistijd en de Tweede 
Wereldoorlog. 

Bescheidenheid, dienstbaarheid, zorgzaam
heid, gastvrijheid en een rotsvast vertrouwen 1n 
ZIJn geloofsovertuiging waren de pijlers van z.ijn 
levensinstelling. Hij was niet altijd de makkelijk
ste, niet voor ztchzelf en niet voor zijn omgeving. 

Geboren en getogen in Nijverdal, waaraan hij 
goede hennnenngen bewaarde, nestelde h1j 
ztch 1n Almelo waar hiJ een groot aantal jaren zijn 
leven met moeder en de kinderen deelde. 

Na een overwegend arbeidzaam leven heeft hij 
samen met moeder nog vele jaren mogen ge
nieten van zijn oude dag. Ztj genoten van hun 
vakanties en de weekendjes uit met de kinderen 
en de kletnklnderen. Maar ook van het fietsen in 
het mooie Twentse landschap genoten ze in
tens. Voor vader was de natuur een bron van 
eerbied en bewondering. Hij keek graag naar tv 
en luisterde naar de radio, waarbij zijn belang
stelling vooral u1tging naar natuurfilms, sport en 
actualiteit, maar zijn grote passie was de klas~ 
s1eke muziek. Ook kaarten en biljarten mocht h11 
graag doen. 
Zijn leven kende ook dieptepunten. Het plotse: 
ling overlijden van moeder: een verhes dat hiJ 
noot! goed heeft kunnen verwerken. Begin dit 
jaar werd vader getroffen door een he~sen
infarct. Het beg1n van zijn moeizaamste penode: 
afhankelijk zijn van derden. maar moedig heeft 
hij dit gedragen 

De Heer heeft hem nu bij zich geroepen. WtJ ver
trouwen erop dat het huis van de Heer voortaan 
zijn woning zal zijn. Moge hij, met moeder her
enigd, er voor altijd gelukkig zijn. 

Voor de blijken van medeleven tijdens Zijn 
ziekte en na het overlijden van vader danken 
wij u van harte. 

Kinderen en kleinkinderen. 


