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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Gerard Bosch 

echtgenoot van Truus Grote Beverborg 

Hij werd geboren op 8 januari 1929 te De Lutte. 
Op 5 oktober 1998 is hij geheel onverwacht, 
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken, 
veel te vroeg van ons heengegaan. Op 9 okto
ber daaropvolgend is hij begraven op het R.K. 
Kerkhof in De Lutte. 

Een groot deel van zijn leven stond in het te
ken van zijn gezin, dat heel belangrijk voor hem 
was. De fijne tijd met Truus, de komst en het 
opgroeien van de kinderen en kleinkinderen. 
Hij genoot van de vakanties, een eindje rijden 
op zondag, de uitjes met de hele famil ie en als 
laatste mooie momenten de verjaardag van 
Eva, het buurtfeest en het dopen van Hidde en 
Pleun. 

Daarnaast was hij blij als hij iets voor anderen 
kon doen. Nee zeggen kende hij niet. 
Timmeren was zijn lust en zijn leven maar ook 
voor allerlei andere klusjes kon je bij hem te-

recht . Hierdoor was hij mede met zijn eigen hu
mor, bij velen geliefd. 

Al sukkelde hij soms met zijn gezondheid, hij 
kon genieten van de kleine dingen, zijn kippen, 
de kaartavonden, fietstochtjes, zijn tuin met de 
slaplantjes en een borreltje op zijn tijd. 

Dat wij al zo snel afscheid van hem moesten 
nemen had niemand verwacht. Het leek goed 
te gaan na de operatie. 
Wij vinden troost in het feit dat hij heeft ge
zegd: "Ik heb een mooi leven gehad ." 
Bedankt pa voor alle liefs en voor je goede 
zorgen. Ons blijft de herinnering aan een op
gewekte, actieve en lieve man, vader en opa. 

"Het hamertje tikt niet meer. " 

Hierbij bedanken we iedereen voor alle blijken 
van belangstelling en medeleven. 
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