
"Er zijn mensen die sterven als ze een mooie 
leeftijd hebben bereikt. 

Je eigen echtgenoot en ouders bereiken 
die leeftijd nooit" 

Job Bonte 

Pa werd geboren op 17 april 1932 in Greven (BRD) . 
Hij was de jongste van een gezin van vier, Heinz en 
Käthie de tweeling en Mimi de oudste zus. 
Na een vijftal jaren verhuisde het gezin Bonte naar 
Nederland en vestigde zich in Overdinkel. Dat was 
best lastig met de taal op school. Na de lagere 
school ging hij, toen hij 14 jaar was, aan het werk in 
de textiel bij van Heek. 
Hij hielp mee geld te verdienen voor zijn zieke zus 
Käthie. Op zijn werk ontwikkelde hij zich en werd 
uiteindelijk touwbaas. 
In 1955 leerde hij Dini kennen bij Koopman. 
Ze trouwden in 1956 in Losser en vierden dit bij café 
de Klomp. Het gezin vestigde zich aan de Juliana
straat in Overdinkel. 
In 1958 werd de eerste dochter, Brigitte geboren. 
Het gezin verhuisde in 1959 naar Losser naar de 
Meidoomstraat waar in 1961 Geria het levenslicht zag. 
In 1962 kocht het gezin hun huis in Overdinkel aan 
de Dwarsweg. Dat was een zware tijd van hard 
werken en zeer zuinig zijn . Overdag werken in de 
textiel en 's avonds nog op de bouw. In de weekenden 
werd er nog gekelnerd. 

Dit gedurende negen jaren, waarna het wat makke
lijker werd . Ondertussen trouwden de kinderen hel 
huis uit. Maar ze bleven dicht bij hem in Overdinkel , 
zoals hij dat graag had. 
Toen hij bijna veertig was begonnen gezondheids
klachten door reuma. Hij onderging een hoorn
vliestransplantatie en kwam in de WAO terecht. Hij 
kwam terecht bij Groenbouw en uiteindelijk vond hij 
daar zijn werk op de tennisbanen die hij nauwgezet 
onder zijn hoede nam. Nadat ook dit te zwaar werd 
en omdat hij een knieprothese kreeg werd hij be
heerder van de kantine van Groenbouw. Dit hield hij 
vol tot zijn zestigste levensjaar. 
Daarna begonnen de lichamelijke klachten toe te 
nemen. De fiets ruilde hij in voor een scootmobiel 
waarmee hij heel Overdinkel rondreed . 
Toen kwamen de achterkleinkinderen waar hij intens 
van genoot, tot het laatst toe. Het huis aan de Dwars
weg werd met pijn in het hart verkocht. Het trap op 
en af werd te zwaar, zelfs met traplift. De Verver
straat werd het nieuwe thuis . Daar woonde hij tot ook 
dit niet meer ging. Uiteindelijk kwam hij via Losser 
in "de Tiekerhook" terecht. Ook daar voelde hij zich 
snel thuis en genoot van de liefdevolle verzorging. 
Na de verjaardag van Geria, op 12 juli die hij nog 
meemaakte, is hij nog liefdevol door zijn naasten 
naar bed gebracht. Toch nog onverwacht kwam die 
nacht het bericht van zijn overlijden. 
Fijn dat jullie onze man, vader, opa en overgroot
vader hebben bezocht en hier gisteren en vandaag 
aanwezig zijn en ons tot steun zijn geweest. 

Dini , kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


