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Harry, die lachend voor de spiegel staat 
en zingend zijn evenbeeld beoordelen gaat: 
"Dit wil ik wel over hem kwijt: 
Die kerel daar is mijn vriend, want die lacht altijd! " 

In herinnering 

Harry Bos 

Harry werd geboren op 9 april 1927 in de Sparstraat 
te Oldenzaal. Als enigst kind van Hannanus Bos en 
Gezina Broenink. Hij behaalde aan het Cannel Ly
ceum zijn HBS-diploma. 
Na de oorlog vervult Harry z' n dienstplicht in Indo
nesië. Dit zijn met recht "tropenjaren". 
Na die tijd ging Harry in Amsterdam wonen en trad in 
de voetsporen van zijn vader als rijksambtenaar. Bij 
de Instuif leerde hij Hermien kennen. Ze trouwden, 
kregen Lous en gingen in 1961 in Enschede wonen 
waar Marian, Paula, Harold, Roald en Kitty werden 
geboren. 
Harry hield van tekenen, organiseren, reizen en zin
gen. 
Harry is z'n hele leven een organisator. In het jeugd
werk in Amsterdam, de Instuif, de Uitstuif en later bij 
"Sun-rei zen" als reisleider. Harry reist veel in Europa; 
echter Noorwegen en Oostenrijk springen er uit. 
Harry was actieflid van diverse verenigingen, SUN, 
VGCN , Enschedees Carnaval en verschillende koren 
waarbinnen hij zijn liefhebberijen combineerde. 
Harry ...... dé oprichter van een unieke Enschedese 

Tiroler groep, eerst in de vorm van de "BBB" en later 
"Alpen-Klänge". In het gezin ontkomt niemand er
aan. 
Accuratesse en gedegenheid verbond hij met 100% 
inzet. Dit vroeg hij ook van de mensen om hem heen. 
Daarbij legde hij bij alles wat hij deed een spontani
teit aan de dag. De levendigheid waarmee hij alles 
vastlegde, in beeld, schrift of zang zijn tekenend ge
weest voor hem. 
Vanaf z'n pensionering lieten z'n gezondheid en ge
heugen het afweten. Steeds opnieuw moest hij dingen 
inleveren, gelukkig behield hij zijn zang tot op het 
laatst. 
Zingen werd voor hem en de vele mensen die hem 
hebben leren kennen een aansprekende manier om zich 
te uiten , ook zijn kleinkinderen genoten hiervan. 
Een onfortuinlijke val doet Harry met een gebroken 
heup in het ziekenhuis belanden. 
Zelfs op zijn sterfbed blijft hij met vrolijke liedjes en 
gevatte opmerkingen z'n omgeving verwonderen. 
Harry is op 14 december overleden. 

Dag lieve Harry, je wist ons tot het laatst toe 
te beroeren. 

Wij danken U voor de door U getoonde belangstel
ling en meeleven. 

Hermien Bos-Vers luys 
Kinderen 

Enschede, 18 december 2004 


