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Gedenk in uw gebeden en bewaar in uw 

herinnering 

Gerardus Sernardus Bos 
Hij werd geboren te Denekamp 21 maart 
1900. Zijn eerste huwelijk met 

Hendrika Maria Bulrs 
werd door haar overl[jden op 'i maart 1936 
ontbonden en bleef hy met zes kinderen 
alleen achter. Gelukkig ontmoette hü 

Geertruida Wermers 
met wie hü op 19 februari 1941 trouwde. 
Uit hun huwelijk werd Dini geboren. 
Na het ontvangen van het Sacrament der 
Zieken overleed hij in rust en overgave aan 
God thuis op het feest van de H. Drie~en
held zondag. 29 mei 1988. Donderdag 2 juni 
d.o.v. werd hU na de Uitvaartmis begraven 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 
Vader heeft de leeftlid der zeer sterken 
bereikt. Tot het laatste moment heeft hij 
zijn krachten gebruikt. In zijn levenskrachtig 
lichaam woonde ook een sterke geest. Hü 
zag nergens tegen op en wat gedaan moest 
worden deed hij. DaarbU was zUn .ja· .ja· 
en bleef zün .neen· .neen·. 
Als enigste zoon leerde hij van zijn vader 
het vak van kloppenmaker en volgde hem 
hierin op. 

Verbonden met de natuur als hij was bleef 
hU tot het eind van zun leven krom voor· 
over gebogen door het werk. tuinieren rond 
huis en werkplaats. 
Een welbesteed leven is nu afgesloten. 
Trouw in huwelijk en werk, zorgzaam voor 
kinderen en lief voor kleinkinderen, bijzon
der voor Roy en Ellen. Ook de achterklein · 
kinderen hauden een warme plaats In zijn 
hart 
Moeders wens voor vader tot aan zijn dood 
te kunnen zorgen is in vervulling gegaan. 
Een mooiere afsluiting van 47 jaar trouw 
in lief en leed is niet denkbaar. 
.Bos Gerard" zoals wij hem hier in Dene
kamp kenden is nu bij God thuis. in Hem 
heeft hij altijd zijn vertrouwen gesteld en 
God zal dit niet beschamen. 
Moge hij rusten in vrede. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. 
wees zijn en onze voorspraak. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde echtgenoot. 
vader, behuwdvader. groot- en overgroot
vader betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Bos-Wermers 

J. Benneker, koster, Denekamp 


