
Zoals hij leefde 
is hij heengegaan. 
Eenvoudig, tevreden 
en karaktervol. 
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In dankbare herinnering aan mijn lieve man 

en onze zorgzame pa 

Gerardus Hendrikus Joseph Bossink 

echtgenoot van 
Johanna Bernardina Maria Jozefina Breukers 

Hij werd geboren op 27 maart 1944 te Rossum. Op 
18 oktober 1998 is hij geheel onverwacht en veel te vroeg 
van ons heengegaan. Vanuit de parochiekerk van de 
H. Pleehelmus te Rossum hebben wij hem te ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof aldaar op 22 oktober 1998. 

Zijn leven stond in het teken van zijn gezin, dat heel be
langrijk voor hem was. Annie en de kinderen kwamen voor 
hem op de eerste plaats. Maar ook voor de familie en vrien
den was hij een steun en toeverlaat. Hij was een man van 
het woord en een echte alleskunner. 
Hij genoot volop van de vakanties, vooral de laatste jaren 
met Annie en het "skiclubje' naar Oostenrijk. 
In zijn vrije tijd was hij altijd druk met de tuin en de po
ny's, vooral in de tijd toen de kinderen nog reden. Elke 
zondag ging hij met veel plezier mee naar het concours. 
De muziek was zijn lust en zijn leven. Zijn inzet was 100%. 
Elke woensdagavond repeteren met zoals hij altijd zei: 
"miene jongs', was voor hem een avond ontspanning. Zijn 
werk bij Wybenga nam ook een hele bijzondere plaats in. 

Met Bart en de collega's heeft hij 13 jaar met heel veel 
plezier samengewerkt. De diverse beursen en de reizen 
naar Japan en Marokko waren voor hem een hele beleve
nis. Heel erg trots was hij op het ontwerp van zijn ma
chine. Ofschoon hij zich niet duidelijk uitliet over zijn ge
voelens, heeft vooral het verlies van zijn zus en zwager 
hem veel verdriet gedaan. Op zondagmiddag 18 oktober 
werd hij na een optreden bij een muziekconcours in Odijk, 
waar hij zich de laatste 2 weken volledig voor had gege
ven, overvallen door een hartstilstand. 
Zijn afscheid komt voor ons te vroeg, te abrupt en te plot
seling. We zijn dankbaar dat hij samen met ma van een 
goede gezondheid heeft kunnen genieten en dat hem een 
lang ziekbed bespaard is gebleven. Toch blijft het moei
lijk dit verlies te aanvaarden. 

"Hij is uniek!" 

We zijn jou dankbaar voor de fijne jaren die we samen 
hebben gehad. We hadden je nog zo graag in ons midden 
gehad. Vele mooie herinneringen blijven. We hopen dat je 
mag worden herenigd met alle dierbaren die je reeds zijn 
voorgegaan en dat je samen met hen mag rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overl ijden van 
mijn man en onze pa, danken wij u hartelijk. 

Annie Bossink-Breukers 
Danielle - Wiltried 
Laurens - Monique 


