
Gedenk in uw gebed 

GERARDUS BOSCH 
weduwnaar van 

MARIA ANNA CHRTSTINA WISSINK. 

Hij werd geboren op 26 oktober 1884 in Los
ser. Op de gezegende leeftijd van bijna 92 jaar 
stierf hij in Oldenzaal op 5 juli I 976. Tijdens 
de Eucharistieviering op 8 juli hebben wij aan 
God dank gebracht voor zijn leven. Daarna 
werd hij begraven op de begraafplaats in Ol
denzaal. 

Volop leefde vader en opa, wanneer hij ver
telde over zijn leven. Temidden van 'r gezin 
van zijn dochter wist hij tot in details re ver
tellen wat er in de bloei van zijn leven ge
beurd was. Tevreden en gelukkig was hij en 
alles liet hij aan zijn huisgenoten over. die op 
hno beurt deze verzorgen elke dag weer kon
den opbrengen door zijn optimisme en zijn 
gemakkelijk karakter. In de laatste jaren werd 
zijn verjaardag voor hem steeds het hoogte
punt van het jaar. D~nkbaar en trots op zijn 
ouderdom kou hij dan zeggen: .Dat wordt niet 
iedereen·. Op die dag was het huis te klein. 
maar dit vaste middelpunt van de familie werd 
toch door jong en oud bezocht. Gelukkig is 
hem een lang en zwaar lijden bespaard ge
bleven. Dit is een bevrijdende troost voor al
len, met wie zijn leven verbonden was. In het 

hemels Vaderhuis wacht nu de plaats, die Je
zus voor hem heeft bereid. Na dit bewogen 
aardse leven zal God hem eeuwig leven schen
ken voor de liefde en de levensvreugde. die 
hij hier aan zovelen heeft gegeven. 

Vader en opa, 

ontvang de vrede van God. 

leef in de verrijzenis van Jezus Christus, 

laat de eeuwige bekroning uw deel zijn. 

Voor uw deelneming ondervonden bij 't over

lijden van onze dierbare vader, behuwd-, 

groot- en overgrootvader, betuigen wij u onze 

hartelijke dank. 

Oldenzaal. juli l 976 
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