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HU werd geboren te Tubbergen I novem
ber 1919 en overleed in .Ziekenzorg· te 
Enschede 13 maart 1986. Na de Eucharistie
viering ten afscheid werd hü IS maart be
graven op het kerkhof van de St. Nicolaas
parochie te Denekamp. 

Te vroeg moest deze aktieve. bedrijvige en 
zorgzame man. vader en opa afscheid ne
men van het leven. waarvan hü zoveel 
hield. Hij zal gemist worden in zijn gezin. 
waar hij steeds vol zorg voor zijn vrouw 
en kinderen geleefd heeft. 
Zijn afwezigheid in het bedrijf zal gevoeld 
worden. Geboren uit en opgegroeid in een 
veehandelaarsfamilie. kwam zijn zakelijk en 
vakkundig inzicht hem te pas toen hij in 
Denekamp een slagersbedrijf begon. 
HU heeft met de hem toevertrouwde talen
ten hard gewerkt. Daarom bidden w[j God 
dat hij de woorden uit het Evangelie nu 
mag horen: • Zijn meester sprak tot hem; 
uitstekend goede en trouwe dienaar. over 
weinig waart ge trouw. over veel zal ik u 

aanstellen. Ga binnen in de vreugde van 
uw Heer·. (Mt. 25. 21) 
Laat ons bidden: Heer onze God. w[j zijn 
verdrietig om de dood van hem die ons zo 
vertrouwd. zo dierbaar was. Help ons over 
ons verdriet heen in deze dood een teken 
van leven te zien. Het leven immers wordt. 
zo hebben wij gebeden in de uitvaartmis. 
veranderd. niet weggenomen. Laat vader 
dan in de geest. de levendmakende geest. 
b[j ons zün en inspirerend bij ons blijven. 
Dat vragen w[j omwille van de Liefde. bron. 
zin en einddoel van elk menselijk bestaan. 
Amen. 
Moge hU rusten in vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van m[jn beminde echtgenoot. 
onze zorgzame vader. behuwdvader en opa, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Bosch 

Denekamp. maart 1986 
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