
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNESHERMANUSESCHER 

echtgenoot van 

MARIA JACOBA BOSCH 

Hij werd geboren te Hengelo Ov" op 24 maart 1937. Hij 
overleed geheel onverwacht tijdens zijn vakantie op 9 
augustus 1993 te Kitzbühel Oostenrijk, na een 
Eucharistieviering in de Lambertuskerk op 16 augustus 
hebben wij afscheid van hem genomen en hem daana te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof aan de Deurningerstraat 
te Hengelo Ov. 

Plotseling en onverwacht ging mijn man en onze vader 
van ons heen, te vroeg naar menselijke berekeningen. De 
herinnering aan hem blijft echter diep in ons hart gedrukt, 
want hij was een goeie en lieve man, die alles voor om 
betekende. 

Eigenlijk was hij alles tegelijk voor ons. 
Mijn man, onze vader en een goede vriend. 
Zijn gezin was alles voor hem, daar werkte en leefde hij 
voor. Altijd stond hij voor ons klaar en je kon hem ten 
allertijde om raad vragen, maar hij liet de beslissing altijd 
aan ons zelf over en respecteerde het ook. 
Hij was erg bescheiden in zijn opstelling en drong zijn 
mening niet aan je op. 

Hij was een eerlijk man zowd naar zichzelf, als naar 
anderen toe . Wat bijzonder in hem te waarderen viel was 
het feit, dat hij bij iedereen een geliefd man was, op een 
echt menselijke manier. 
In moeilijke dagen waç hij altijd onze steunen toeverlaat. 
Innerlijk is hij altijd zich7.e lf gebleven zowel privé als 
zakelijk. We zullen hem eeuwig dankbaar zijn voor wat 
hij voor ons gedaan heeft, en voor wat hij ons gegeven 
heeft . 
Moge hij thans aan zijn definitieve reis beginnen opweg 
naar het hemels vademuis, de eindbestemming van elk 
mens. Moge de goede God hem opnemen in zijn eeuwige 
liefde. Van uil de hemel zal hij ons een goede voorspreker 
blijven. 
We zullen hem erg missen. maar zijn motto wa5 altijd. · 

'nkt ergens stil óij ó(ijvenstaan, fi.et (even gaat geuJOon 
<Wor'. 

Hij rust in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na 
het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame pa, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

M.J . Escher-Bosch 
en kinderen. 


