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Dankbaar gedenken wij 

Gerard Boswerger 
echtgenoot van Tonny Krauwel 

Hij werd geboren op 6 mei 1923 te Gees
teren. Na een moedig gedragen ziekte heb
ben wij. toch nog vrij plotseling, afscheid 
moeten nemen op 9 september 1997. 
Op 13 september d .o.v. hebben Wij hem 
ter ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats 
te Almelo. 

Een fantastische man. vader en opa is van 
ons heengegaan. 
Een man. die op jonge leeftijd reeds een 
zware last moest dragen. Na het overlijden 
van z'n vader. kreeg hij al de verantwoor
delijkheld van het zakenleven. Na jaren van 
hard werken in de bakkerij en in het café, 
kwam voor hem eindelijk de periode van 
een rustiger leven. Samen met ma zou hij 
nog jaren kunnen genieten van alles wat 
hem dierbaar was, z 'n gezin, z'n hond. z 'n 
vogels en de bloemen. 
Het tijdelijk onderkomen in Almelo werd 

definitief en pa genoot volop van al het 
goede om hem heen. Voor ma en de kin
deren was hij een belangrijke steun en toe
verlaat. Voor de kle1nk1nderen was opa een 
man met vele moo1e en vooral boeiende 
verhalen, waar ze met veel interesse naar 
luisterden. Heel erg blij zijn we dat z n 
grootste hartewens, prec1es een jaar gele
den, in vervull ing is gegaan. Samen met zijn 
jongens in een camper naar Normandië, 
waar hij alles heeft gezien wat er zich tij 
dens D-Day heeft afgespeeld. Diepe in
drukken lieten hun sporen na. De strijd die 
daar is geleverd werd uiteindelijk ook zijn 
stnjd. 
Zo goed hij voor anderen zorgde mochten 
wij. ma en de kinderen. hem thuis verzor
gen tijdens zijn ziekte. 
Pa, we zullen je noo1t vergeten. 

Voor uw bl ijken van medeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van mijn man, pa 
en opa, zeggen wij U oprechte dank. 

T. Boswerger-Kreuwel 
Kinderen 
Kleinkinderen 


