
Een blijvende en dankbare herinnering 
aan 

Hennie Bosma 

die op 1 oktober 1927 in Enschede 
geboren werd. Hij was gehuwd met 

Jo Kroep, die in 1990 overleed. 
Agnes Meijer-lgelbrink was de laatste 

jaren zijn levenspartner. 
Op 9 november 1999 overleed hij 

plotseling. We hebben hem op 
15 november, na de Uitvaartviering in de 
Maria Geboortekerk te Losser, naar het 

erematenurn te Usselo begeleid. 

Nu we zo plotseling afscheid moeten 
nemen van Hennie, doen we dat met veel 
verdriet. Hij laat een grote leegte achter, 
die niet zo snel te vullen is. Maar veel dier
bare herinneringen zullen ons met hem 
blijven verbinden. 
Hennie werd geboren en groeide op in een 
groot gezin. In de oorlogsjaren heeft hij 
zich, heel jong nog, ervoor ingezet dat er 
eten kwam voor het hele gezin. 

Samen met zijn vrouw woonde hij lange 
tijd in Enschede en het grootste deel van 
zijn werkzame leven bracht hij door bij de 
meubelzaak Snels. Zo'n vijftien jaar gele
den verhuisden ze naar Losser, waar hij 
graag woonde. Hij werkte graag in de tuin, 
hield van planten, van bloemen en vogels. 
En graag maakte hij een praatje met ieder
een. Hij was in alles heel secuur. 
In 1990 kwam zijn vrouw plotseling te 
overlijden. Dat was voor Hennie een groot 
verlies. Hij kon ook moeilijk alleen zijn. 
Gelukkig vond hij in Agnes een goede 
vrouw, met wie hij nog een aantal mooie 
jaren heeft beleefd. Hij hield van samen 
uitgaan en hij luisterde ook graag naar 
muziek. 
Zeer plotseling en te vroeg moest hij ons 
achterlaten. We bevelen hem aan bij God, 
dat hij nu leven mag in Zijn Vreugde en Zijn 
Liefde. Hennie bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het zo plotselinge overlijden 
van Hennie. 

Agnes Meijer - lgelbrink 
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