
''Een heel goed mens is er niet meer" 

t 
Om dankbaar terug te denken aan 

SERNAAD BOS 
echtgenoot van M;en Johannink. 

Hij werd op 10 februari 1921 te Hengelo Ov. geboren. Gesterkt 
door de Sacramenten der Zieken overleed hij op het leest van 
Maria Onbevlekt Ontvangen 8 december t 990. Op 12 december 
wasz,Jn uitvaan in 'Zijn' O.L. Vrouwekerk. Daarna hebben we hem 
te rusten gelegd op het r k. kerkhol te Hengelo Ov 

Het doet veel PIJil mee te maken hoe papa van één brok energ•e 
door de tumor in ZljO hoold steeds een beetje van zijn leven 10 

moeSlieveren Toen 10 me: J. de verpietterende diagnose werd 
gesteld Wa5 het moe<lljk Ie geloven. 
Een~answerdhemnoggegevendooreenoperatl8 maardaalbij 
b'eekdalergeenenkelekansmeerwas OanvoeljeJeomzettend 
machleloos Hel VI& I voor hemzeH niet mee om telkens m•nderle 
kunnen en anderen om hu~ Ie vragen bij de gewone dagelijkse 
dingen. Hoe vaak heeh hij niel gezegd: "Wal hebben juMie loch 
een lastmet mi(. Maariedereen had hetgraagvoorhemover. Hij 
was a~iid zo goed voor iedereen, nooil vroeg je hem levergeels 
In de kerk waarhij zo graag hielp vooral bij de bloemversiering en 

de kerststal. De buren, vnenden,lamille en kennisen hiep hj met 
de luin. En met han en ziel zene hij zich gedurende een lange 
reeksvanjareninvoordeVnjv.illogebrandweervanHengelo Ooot 
de H O.V. De Eendractt droeg hij eenwarm han toe. 
Van zijn I>Jell'klllderen heeh hij ook erg genoten. z• z:.llen de 
enige opa die ze gekend hebben, heel erg missen. 
Voormarnawashijah1jdzeerbezorgd Hijhadgraag meersamen 
mei haarw'nendoen. maarhaargezondheid loetdatn~ela''tdtoe 
En voor ons was hij degene die alles voor ons over had, (lis het 
zijn doehier en later ook zi1n schoonzoon en kleinkinderen maar 
goed ging. 
Wij weten zeker dal dllen die hem hebben gekend, met warmie 
aan hem zullen blijven denken. 
Wij willen ook op deze plaats iedereenonJZenendbedankenvoor 
de steun en het blijven bezoeken. ook toen hel niet meer zo 
gemakke~~~ was. Vooralvoorde bureneenextra woord van dank. 
All ij(! waren jullie bereid te he"en. 
Oe taaiSte maanden is hij heetli11 verzorgd 111 hel P.C. Borstoo;s 
waar hij tenslo!te na een zware eindstn,d op de leei~J(I van nog 
maar 69 jaar is overleden. 

Ben, papa, opa, bedank! voor alles 

Mien 
Annene·Marcel 

Niek, Marion 


