


Een fijne en dankbare hennnering aan 

Lambertus Gerardus Bos 

echtgenoot van Annie Beid 

Papa werd geboren op 13 mei 1931 in 
Denekamp en overleed na voorzien te zijn van 
het H. Sacrament der Zieken en omringd door 
zijn vrouw en kinderen veel te vroeg op Goede 

Vrijdag 2 april1999 in M.S.T. 1n Enschede. 

Papa zal 1n onze herinnering voortleven als een 
lieve echtgenoot van ma, met wie hij 39 jaar al 
zijn lief en leed heeft gedeeld, en als t rotse en 
zorgzame vader van zijn 4 dochters voor wie hij 
zich altijd met hart en ziel heeft mgezet; en wat 
was hij blij met zijn 5 kleinzoons met wie hij 
heel wat uurtjes in de schuur heeft doorge
bracht en dat er tenslotte toch nog een klein
dochter werd geboren van wie hij helaas maar 
even heeft kunnen gemeten. 

Papa was een levenslustig type dat gauw en 
makkelijk contact kon maken met andere men
sen. Hij was een manusje van alles en heeft 
daardoor ook de meest uiteenlopende beroe
pen uitgeoefend. Hij genoot volop van zijn 
kananes en van de pnjzen die daarop volgden. 

Hij was onlosmakelijk verbonden met kloot
schietersvereniging "de Toekomst" bij wie hij 
onlangs zijn 25 jarig jubileum vierde. In het 
clubgebouw heeft hij heel wat uurtjes doorge
bracht, niet alleen om te klussen maar ook om 
er iedere dinsdagmlddag een kaartje te leggen. 
Helaas heeft zijn gevoel hem niet in de steek 
gelaten en heeft hij maar zeer kort van zijn wel
verdiende pensioen kunnen genieten. Hij had 
nog zoveel dingen in het vooruitzicht maar het 
heeft niet zo mogen zijn. 

Papa, rust nu maar u1t, je hebt je strijd 
gestreden 

Je hebt het als een moedig mens gedaan 
Maar niemand weet, wat je hebt geleden 

Je bent zo vaak dal in dal uit gegaan 
Maar door je wilskracht kwam je er steeds 

weer bovenop 
We danken je voor hetgeen je voor ons hebt 

betekend, want dat is onvergetelijk, Papa 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw belangstelling 
en medeleven tijdens Zijn z.ekte en na zijn over
lijden. 

Annie Bos - Beid 
Marijke en Bennie 
Jet en Rene 
Petra en Henria 
lnge en Michel 
en kleinkinderen 


