
Ter herinnering aan 

PIET BOSMANS 

echtgenoot van 

Annemie Bosmans • van Asten 

Geboren 21 - 8 - 1934 te Heeze. 
Overleden op 28 - 4 - 1984 en begraven op het 
parochiekerkhof op 2 - 5 - 1984. 

Ontspannen genietend van zon en wind op zijn fiets, 
samen met de Tour-clubleden, werd hij plotseling 
door de dood overvallen. 
Verslagen blijven wij achter met heel veellieve her
inneringen aan alles wat hij deed voor Annemie, 
Gerard en Toon. Voor hen heeft hij geleefd, evenals 
voor z1jn broers en de hele verdere familie. Hij gaf 
zich totaal voor zijn gezin, waarvan hij dan ook volop 
kon genieten. Hij kwam er tot rust na al de vermoeie
nissen van de werkdag. Zeker voor zijn vrouw was 
hij de rustige gesprekspartner die alles met haar op 
een rij zet1e (de problemen van het gezin, van zijn 
en haar werk) en als Annemie dan vroeg: Piet is het 
zo goed?. was steevast zijn antwoord: "Ja zeker, 
buitengewóón1' • 
Het was zijn startpunt voor de vele aktiviteiten in 
zijn geliefde Heeze. Voor Heeze wilde hij zich graag 
inzetten; dat bleek door zijn vele kontakten met 
mensen en door ZiJn werk en funklies in verenigin
gen. 

Velen hebben aan zijn lippen gehangen bij zijn 
kostelijke voordrachten. 
Wellicht vroeg hij teveel van zijn krachten. Maar hij 
deed 't ook zo graag; zich geven voor de gemeen
schap en zijn talenten in dienst stellen van anderen, 
zeker voor de Fanfare. 
Wij blijven hem gedenken. dankbaar voor wat hij 
ons schonk aan warme menselijkheid, dankbaar 
om wat hij deed voor zijn gezin, voor de gehele 
familie, voor zijh werk en de gemeenschap van Hee
ze. 
Moge hij door Gods goedheid voor altijd gelukkig 
zijn en in de hemel de voorspreker zijn voor zijn 
gezin en voor allen die hem lief waren. 

t 
Voor Uw medeleven bij dit overli jden zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Annemie 
Gerard 
Toon 
Familie Bosmans 
Familie van Asten 

Heeze, mei 1984, 
Gebr. de Koningstraat Sa. 


