
Met veel liefde wi 11 en wij blijven 
denken aan 

Francisca Anna Bos, 
sinds 25 mei 1938 gehuwd met 

Johannes Eernardus Gervink. 

Zij werd op 7 juli 1914 te Losser ge
boren. Op 13 november 1989 is zij, na 
een onverwachte opname in het zieken
huis te Enschede, getekend met het 
kruis van de ziekenzalving, overleden. 
Na de Eucharistieviering op 17 novem
ber hebben we haar te rusten gelegd 
op ons parochiekerkhof in Losser. 

Alsof zij wilde voorkomen dat iedereen 
met veel pijn In het hart afscheid van 
haar zou moeten nemen, is zij plotse
ling gestorven. 
Genietend van het prachtige herfst
weer had ze een dag tevoren nog ge
noten van een heerlijke wandeling. 
Plotseling, woorden van afscheid kon
den niet meer worden gesproken. Maar 
soms hoef je ook niets tegen elkaar 
te zeggen. Je weet van elkaar wat je 
zou willen zeggen: woorden van dank
baarheid voor haar zorgzame aanleg. Er 
ontging haar niets. Voor haar man en 

de kinderen met hun gezinnen was zij 
een lieve vrouw. Zij hield van gezel
ligheid en stond met heel veel mensen 
op hele goede voet ; zeker ook in de 
buurt waar ze 14 jaar geleden waren 
komen wonen. 
Met veel. goede herinneringen denken 
wij terug aan het 50-jarig huwelijks
feest ; de foto's, keung gerangschikt, 
houden die herinnering vast Zij hield 
van regel en was in die zm een voor
treffelijke huismoeder. 
Zonder haar moeten wij verder. Maar 
haar geest en voorbeeld zal ons blij
ven inspireren. 
Bedroefd en tegelijk vol dankbaarheid 
leggen wij haar in de handen van God. 
H1j zal haar leven voltooien met eeuw i
ge vreugde. 
Rust in vrede. Wij zullen u nooit ver
geten. 

Voor uw sympathie en meeleven tij
dens deze dagen en voor uw aanwe
zigheid bij de uitvaart en begrafenis 
willen wij u van harte dankzeggen. 
U was een echte steun voor ons allen, 
dat hebben wij erg gewaardeerd. 

J. 8. Gervmk 
kinderen en kleinkinderen. 


