
,.Rust nu maar uit, je hebt je strijd 
gesrreden, 

Je hebt het als een moedrge man ge
daan. 

Niemand weet war Je hebt geleden, 
Nremand weet wat 1e hebt doorstaan·. 

Met veel l iefde willen wij blijven 
denken aan 

Hendrikus Johannes Willem Bos 
sinds 19 november 1952 echtgenoot van 

Johanna Hendrika Groeneveld. 
Hij werd op 29 maart 1926 te Losser 
geboren. Gesterkt door het sacrament 
der Zieken is hij op 19 augustus 1991 
gestorven. Na de Eucharistieviering op 
23 augustus in zijn parochiekerk van 
de H. Maria Geboorte volgde zijn cre
matie te Usselo. 

Meer dan 30 Jaar heeft het kruis van 
ZIJn handicap en ziekte op zijn en op 
ons leven een stempel gedrukt. 
Maar de wijze waarop hij al die jaren 
heeft be leefd, heeft hem en ook ons 
niet gebroken : integendeel. Hij werd 
geen slachtoffer. Ook al moest hij toe
Zien dat zijn mogelijkheden steeds min
der werden, hij bleef de noan die hij 
altiJd was geweest : optimistisch, met 

altijd meer oog voor het geluk van an
deren dan voor zichzelf. Zelfs vanuit 
zijn rolstoel kon hiJ toch mateloos ge
nieten van de natuur om hem heen en 
van de mensen die kontakt met hem 
zochten. 
W at wij altijd zullen bl ijven waarderen 
is dat hij altijd voor mij een heel fijne 
man is geweest en voor ons, zijn kin
deren, een voortreffelijke vader. Z1jn 
karakter, zijn manier van omgaan met 
ons straalden warmte uit, zodat wij 
graag met hem te doen hadden. Wij 
verliezen veel, nu wiJ afscheid moeten 
nemen, ook al zeggen wij gelukkig te 
zijn dat zijn lijdensweg niet nog langer 
heeft hoeven duren. 
Toch nog onverwacht kwam zijn einde. 
Wij nemen afscheid van elkaar als ge
lovige mensen, er op vertrouwend dat 
eeuwig geluk nu zijn deel zal zijn. 
Hij moge rusten, zonder pijn, in vrede. 

Voor uw meeleven de laatste jaren, 
voor uw aanwezigheid bij de uitvaart 
en crematie zijn wij U zeer dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons ge-
weest. 

J. H. Bos- Groeneveld 
kinderen en kleinkinderen 


