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Denkbaar willen we blijven denken aan 

Antonius Johannes Boxelaar 
echtgenoot van LENA KOEL 

HU werd geboren in Haarlem op 8 oktober 1903. 
Onverwacht, maar niet onvoorbereid, Is hij 
overleden te Hengelo Ov, op 17 juni 1983. 

Het gezongen Requiem hebben we gehouden op 
21 JUni 1983 in de H. Hartkerk te Hengelo Ov, 

waarna de crematie heeft plaatsgevonden 
In het Crematorium .,Twente .. 

te Usselo 

In Antoon heb ik een rustige, begnjpende en 
tevreden man verloren . Hij had greeg vrede en 
gezelligheld om zich heen, zonder veel omhaal 
van woorden HIJ was ook een goede vader en 
grootvader voor zijn kinderen en kle•nk•nderen 
hiJ had ze altijd graag om zich heen. Vanaf 
27 augustus 1944 heeft hij van God vele extra 
)aren erbij gekregen, want toen werd hij op zijn 
loc beschoten, dit gebeurde tussen Bethmen en 
Holten. 
Zijn vele kennissen, vrienden, maar voora l 
moeder heeft hem er bovenop geholpen. Het 
was even een getob, doordat de oorlogsjaren 
nog niet voorbij waren. hij maakte op bed nog 
het bombardement mee, van de b•Menstad 
Hengelo. Totdat eindelijk de oorlogs)eren voor
bij weren. toen zette hij z•ch weer volledig in 

voor de opbouw ven zichzelf, maar ook voor 
zijn geliefde spoor. Hl) moest zich omschakelen 
ven stoom naar electro. Dat werk deed hij met 
grote helde en met een oorlogsherinnering van 
20 mm granaat in zijn lichaam. Tot aan zl)n 
pensionnering heeft hl) trouw, en met al zijn 
energ ie gezorgd, dat zl)n treintje bleef rijden. 
maar ook dat zijn gezin niets tekort kwam. 
Zijn heengaan mag dan erg plotsel ing gekomen 
zijn - nog daags voor zijn heengaan zong hl) 
mee In de kerk • toch zijn we bliJ dat God hem 
zonder ll)densweg tot Zich heeft geroepen, na 
een njk en welbesteed leven. 

Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen en zelfs 
achterkleinkinderen, Ik dank jullie voor de 
extra fijne jaren, die Ik nog heb mogen mee· 
maken, maar voorel voor de goede zorgen van 
jou Lena. Ik wens je veel sterkte tot aan de 
volgende halte. 

Hartelijk dank voor Uw be langstel ling, dat was 
onze steun. 
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Fam. Boxelaar 


