
Ter dankbare herinnering aan 
Antonius Joseph Bossink 

echtgenoot van 
Mechtilda Aletta Elfrink 

Hij werd geboren in Losser op 12 februari 
1932, huwde op 11 juni 1958 en overleed 
20 juni 1986 te Almelo. Tijdens de eucha· 
ristieviering in de Willibrordkerk hebben we 
van hem afscheid genomen. 

Voor Uw blijk van medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn man en van mijn vader, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

M. A. Bossink·Elfrink 
Eric 

Antoon was ziek, erger dan menigeen dacht: daarom 
kwam zijn sterven voor ons toch nog onverwacht. Mense
lijker wijze gesproken was ·1 ook nog veel te vroeg, dat hij 
nu al moest heengaan: en om nu al zijn vrouw en zijn zoon 
Eric te moeten achterlaten. Maar de doOd vraagt niet of 
het pijn doet! 

We zijn wel erg dankbaar, dat hij zoveel voor ons heeft 
betekend. vooral voor zijn vrouw, Thilda en voor Eric. 
Jullie hielden intens veel van hem, en hij was gelukkig met 
jullie beiden. Antoon's leven was niet altijd gemakkeltJk. 
Heel jong nog moest hij al ervaren, dat htJ gehandicapt 
was door zijn rechter-arm en dat drt vaak vernederrng en 
pijn meebracht. Toen hij 40 Jaar was, werd hij bOvendien 
invalide door ziJn fongzrekte. Misschien mede door zrjn 
niet-gemakkelijk leven was hij ·n heel serieus levend man. 
Hij dacht diep na over heel veel dingen en kon soms 
eindeloos daarover praten en discussieren. Ook al was hij 
gehandicapt, zijn leven moest ·n zinvol leven zijn. Daarom 
had hij ook zo'n hekel aan oneerlijkheid en onoprecht· 
heid. En dal kon hiJ dan wel eens op een onverbloemde 
manier tot u1t ,ng brengen. 

Antoon was een man met een groot nart. met veel 1,e1oe 
en zorg voor Thilda en Eric; maar hij had ook zorg voor 
veel anderen. Jarenlang heeft hij zich als vrijwilliger 
ingezet als kader-instructeur bij de E.H.B.O. en vele 
mensen helpen opleiden voor het E.H.B.0 .-diploma 

Nu is hij van ons heengegaan. Thilda en Eric. jullie beiden 
moeten nu verder zónder hem. Hij is nu niet meer 
tastbaar en zichtbaar bij jullie. Maar hrj blijft wel met jullie 
verbOnden door zi jn leven van liefde en zorg, vol 
eerlijkheid en diep geloof. Want ook daar mogen we van 
overtuigd zrjn. dat hij nu bij de Heer is. bij z•Jn Vader en 
jullie Vader. Samen met hem willen we daarom brdden: 

Dag en nacht Heer. 
waakt Gij als 'n herder over mij . 
Dag en nacht. Heer. 
veilig kan ik met U zrjn. 




