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Dankbare herinnering aan 

SERNARDUS JOHANNES BOSSINK 

sinds 19 januari 1970 weduwnaar van 

Johanna Geertruida Veltmaat 

Hij werd geboren aan de Bonkenbroekweg 
in Noord Deurningen op 11 maart 1903. 
Sinds zijn huwelijk in 1929 heeft zijn leven 
zich afgespeeld op de boerderij "ex Dams" 
aan de Lattrapperstraat Daar heeft hij het 
land bewerkt en zijn vee verzorgd. Daarbij 
was hij vele jaren melkrijder voor de zuivel· 
fabriek "De Volharding ." Ook heeft hij het 
ambacht van klompenmaker beoefend. 
Vader is van een generatie, die in een eco
nomisch en sociaal zwakke tijd hard moest 
werken om het gezin in het nodige levens
onderhoud te voorzien. Ook toen hij niet 
meer hoefde te werken bleef hij het wel en 
wee rond het boerenerf nauwgezet volgen. 
Ook bleef hij tot het eind van zijn leven via 
televisie , radio en krant belangstelling to· 
nen voor de landelijke en internat ionale po
litiek en vroeg steevast als gezinsleden van 
het kerkbezoek thuis kwamen naar het 

nieuws in de parochiegemeenschap. Het 
parochieblaadje had hij steeds op de 
vensterbank bij hem liggen. ledere eerste 
vrijdag van de maand ontving hij de H. Com
munie thuis. Steeds t rof je hem in de huis· 
kamer aan, gestoken in zijn zondagse pak, 
om de Heer te ontmoeten. 
Bijzonder trots was hij op Maurits, het 
eerste achterkleinkind, dat de vierde gene
ratie in de fami lie Bossink geopend heeft. 
De laatste maand voelde hij zij n lichamelijke 
en geestelijke krachten afnemen, vroeg zelf 
om het Sacrament der Zieken en overleed in 
vrede en overgave thuis op 25 augustus 
1992. Na de Eucharistieviering werd hij 29 
augustus bij moeder begraven op het kerk
hof van de St. Nicelaasparochie te Dene
kamp. Vader heeft bij Gerard en Annie een 
goed verzorgde oude dag gehad. 
In vrede en dankbaarheid kunnen wij vader 
en onze opa nu uit handen geven, gelovend 
dat God hem voor altijd bij Zich geroepen 
heeft. 

Rust in vrede en blijf bij God aan ons den
ken. 
Voor uw belangstelling en medeleven be· 
toond na het overlijden van onze zorgzame 
vader, schoonvader, groot - en overgroot
vader betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Bossink 


