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Jou te moeten zien lijden 
heeft ons veel pijn gedaan 

ondanks je vechtlust en moed 
moesten we je laten gaan 

Je hebt nu rust 
en bent verlost van al je pijn 

maar pa, zonder jou zal het leven 
een stuk leger zijn. 

We bedanken ieder die ons bij het over
lijden van mijn lieve man en onze dierbare pa 
en opa tot steun waren. 

In onze herinnering blijft leven : 

Hermann Johann Bok 
echtgenoot van 
Gezina Johanna Josephina ter Beek 

Hij werd geboren te Ammeloe (Du its land) op 
11 maart 1926 en stierf op 1 juli 1992 te 
Haal<Sbergen. 

Pa was een man die op een heel e igen 
manier zijn weg wist te vinden. 
Zijn leven had een moeil ijke start; toen hij 
een peuter was st ierf zijn moeder en in de 
periode daarna groeide hij op zonder zijn 
broers en zussen . 
Het was zijn grootste opgaaf om samen met 
zijn vrouw, zijn eigen kinderen zovee l moge
lijk liefde te schenken en het hun aan niets 
te laten ontbreken. 
Hij was trots op zijn kinderen en kle in kinderen 
en genoot van de sterke onderlinge band. 
Van een goed gesprek en een pittige dis
cussie kon hij erg genieten. 
Het accepteren van zijn ziekte en het aange
wezen zi jn op de w.a.o. was voor hem erg 
moeilijk. 
Zijn li cham elijke beperkingen w ist hij goed te 
compenseren met zijn actieve geest en het 
lu kte hem om ondanks zijn ziekte nog alle 
steun en aandacht te geven aan mensen die 
zelf moe ilij ke ti jden doormaakten. 
Hij vroeg wei ni g voo r zichze lf en gunde vee l 
aan anderen . 
Wij zijn blij dat hem een lang ziekbed be
spaard is geb leven en de vele mooie momen
ten met hem zul len we nooit vergeten. 
Het geeft een bevoorrecht gevoel zo' n vader 
te hebben gehad . 

Dat hij moge rusten in Vrede. 


