
,.God houdt van de blijde gever" (St. Paulus) 

In grote dankbaarheid blijven we denken aan 

JOHAN BOS 
echtgenoot van 

ANNY PIKKEMAAT 

Hij werd geboren te Beuningen op 25 april 1924. 
Gest~rkt d~r het Ziekensacrament overleed hiJ on 
het zoekenhuos te Oldenzaal op 27 februari 1981. Wij 
legden hem ter ruste op htt kerkhof van de St. N•· 

coladsparochie te Denekamp op 3 maart 1981. 

Dit onverwachte plotselinge afscheid os voor ieder 
van ons erg pijnlijk. Hij was nog zo vitaal, zo jona. 
zo vol idealen, plannen en amb•t•es. dat we mochten 
verwachten vader nog lang biJ ons te hebben. 
Allen doe met hem aeleefd hebben en hem gekend 
hebben, denken mee met droefheid maar vooral 
met grote geneaenheid en dankbaarheod terua aan 
de mens die hij was en aan zijn leven. 
De levensopdracht van de mens; als christen·aelo· 
vige werken op deze wereld, vervulde hij nauwge· 
zet. Hij wist zich daarbij ook aan te passen aan de 
nieuwe tijd . Niet alleen in de geloofsbeleving, maar 
ook wist hij met ijver, inzet en kennis de bakens 
te verzetten en zijn bedrijf te moderniseren. 
Boven al was hoJ een zorgzame echtgenoot en vader 
die een onmisbare steun betekende in het leven 
van elke dag, vooral waar ho) steed> opnieuw de weg 
voor zijn kinderen uittekende door zijn woord, zijn 
godsdienstzin en ZiJn voorbeeld van werkzaamheid 
en ijver. 

Die toewijding aan zijn gezin en die vollediae inzet 
konden worden opgebracht omdat hiJ 'n man was 
van diep geloof. 
Betekent dit heengaan voor ons een zwaar kruis, 
we weten ook dat dot leven niet afgesloten is maar 
dat de her<nnering eraan voor ons troostend is, 
hartverwarmend, iets dat ons ri)ker maakt. 
Dierbare echtgenote, afscheid kon ik noet meer ne· 
men, maar je weet zelf dat ik je dankbaar ben voor 
al 1e harte lijkheid, 1e trouw, je aoede zore steeds 
opnieuw. Wie zal natrekken. welk een steun j 'l al· 
to1d voor mij bent geweest 1 leef nu verder met 
onze 4 konderen in de goede sfeer, doe kenmerkend 
was voor ons gezin. 
Mijn kinderen, moJn bezorgdheid voor jullie was 
groot . Samen met moeder heb ik eeprobeerd de 
erote waarden van het leven aan te geven. Beleeft 
die dan aangepast aan de tijd, verder. Ik vraae jul· 
I ie daarbij: weest goed voor moeder en omeeert 
haar altoJd met jullie l•efde. 
Vrienden en familieleden, dank voor jullie vroend· 
schap. 

Wij danken U, Heer 
om deze mens die zich leiden liet 
door Gods geest en zo eetuiee 
werd van Uw blijde boodschap, 

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden 
en de begrafenis betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

FAMILIE BOS 
Denekamp, maart 1981 


