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Ter dankbare her~nner~ng aan 

Johannes Lambertus Bosch 

Srnds 3 februari 1948 weduwnaar van 

Maria GHr1ruida Cec:11ia Roelink 

Ridder rn de Orde van Oran1e Nassau 
Beg1ft1gd met de PauseliJke onderscheidlOg 

Pro Ecclesra et Pontilree 

Hij werd geboren op 30 september 1892 te Rossum en IS 
daar plotseling. kort na ZIJn IOO·ste verjaardag overleden 
op 24 oktober 1992. Op 29 oktober d.a v. hebben wij hem 
te ruste gelegd m het fam111egraf op het r.k. kerkhol te 
Rossum. 

Het overliJden van moeder, na nog geen 18 1aar huwelijk, 
heelt d1ep ingegrepen in het lange leven van vader. 
Ofschoon hrj zrch h1erover n001t direkt uitte, m1ste hiJ Zijn 
vrouw erg, vooral op de belangrijke dagen. In Zijn grote 
gez1n was de toewiJding van tante Truike van de grootste 
betekenrs; op het bedrijf was het werk van oom Gerard on· 
misbaar. Vader, een man met een brede maatschappel ij· 
ke belangstelling, kon zich daardoor wijden aan taken 
buiten het gezm. Lang heelt hij de gemeenschap gediend 
als gemeenteraadslid en later als wethouder en als lid 
van de provinciale staten. Plaatl>elljke veren1g1ngen en or· 

ganisaties. vooral op argransch geb1ed, hebben van Zijn 
bestuurlijke kwaliteiten gebruik gemaakt. Hij had de gave 
tot binden en verbonden houden; tot het bewaren van 
eenheid en vrede. Vader bleef biJ de tijd en had be· 
langstelling voor wat er m de wereld gebeurde tot op de 
laatste dag van zitn lieven. 

Kerk en geloof waren belangriJk voor hem. Jarenlang 
heeft vader de Heer lofgezongen. Groot was ZIJn verenng 
voor de H. Maagd Mana Rotsvast zrjn geloof, hreruit put· 
te h•J troost en kracht toen moeder er niet meer was. 

'Oalo wönn IS moo1, a r goed konnt ' IS een Uitdrukkoog doe 
wij vaak hoorden. Dankbaar was hij dat h1j ZoJn t()().ste 
verjaardag mocht vreren en voor het bezoek dat hij bojna 
dagelijks ontvmg Z•tn grote wens was thUIS te kunnen 
bliJven wonen boj het gezm van ZIJn JOngste zoon Martin, 
WiJ krnderen waren tn staat hem dageliJkS op te zoeken, 
hem gezelschap te houden en hem waar nod1g te helpen. 

Vader, WIJ ZIJn dankbaar dat WIJ die zorg de afgelopen ja· 
ren hebben kunnen en mogen geven. 
Wij ZIJn er trots op dat U onze vader en opa was! 

Wij zijn u dankbaar en erkenteliJk dat u met ons afscheid 
hebt willen nemen van hem d1e ons zo dierbaar was 

Familie Bosch. 


