
Voor Uw blijken van doolnemin9 betoond na 

het overll1den van mijn lieve m•n, zeg ik U 

mijn oprechte dank. 

Hen9elo 101, juli "72 
Wilbertstraat 54 

G. G. M. Mulde r-Bos 

W11 bidden U, God, "dot Gij de plaats van vrede, 
licht en verkwikking wilt 9even aan 

ANTOON HERMAN MULDER 

echt9enoot v•n Ge1ien1 Geertruida Maria Bos 

Geboren te Borne op 16 september 1'22, is hij na 
't ontv<lngen van de Zalving der zieken, onverwacht 
overleden op 18 juli "72. Zijn lichaam hebben we 
op 2 1 juli te rusten 9ele9d op ' t r . k. kerkhof, waer 
het a fwacht d e Da9 der Opstand ing in heerlijkheid. 

Wij kunnen niet verhinderen dat ons hart het verlies 
zw•ar voelt van hem die hier op aarde zo inniq 
met ons verbonden w•s. m•ar we moeten toch ook 
proberen om onze wil te vereni9en met de wil van 
God om vol oeloof te kunnen ie99en: "Wat G11 
doet, God, aanvaarden wij". 
Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook gestorven H11 
wu oen rechtvaardi9 man die leefde uit tijn 9eloof, 
dat voor hem de kracht was waarmede hii de 
zorgen en de moeil ijkheden van het leven wist te 
overwinnen. Zijn vertrouwen op God en zijn liefde 
voor God e n i ijn medemens maakten ham bemind 
biJ God en c!e mensen. 
Hij was da grote steun voor zijn vrouw en in hun 
liefde voor elkaar vonden tij samen do kracht om 
de offers, d<e het leven van hen vroe9 te kunnen 
aanvaarden. en hebben tij samen de taak volbracht 
om voor elkaar ~et leven tot iets moois en onver· 
9etelijks te maken. 
Dierbare echtc;ienote, God heeft mij 9eroepen nur 
de eeuwig e Rust, waar ik troost en kracht ui 
vragen voor je, want alleen bij God zullen we onze 
kracht moeten vinden. Maar de ba nden der liefde 
w<1armee we s•mon op aard e verbonden w•ren 
tullen niet verbroken worden. Eens zu ll en wij elk•ar 
weerzien. 
Dierbare familie en vrienden, wat ik jullie vra91n 
mag: weest een steun voor h•ar die mijn 9rooht1 
liefde op aarde was en helpt hur om dit offer, 
dat van haar gevru9d is, te kunnen dra9en 


