
Uw Licht leidt ons 
door het leven. 



Plotseling is van ons heengegaan onze lieve man 
en vader 

JOHANNES STEPHANUS FREDERIKUS BOS 

echtgenoot van 

Johanna Maria Josephina Oolderink 

Hij werd geboren te Oldenzaal 26 december 1930 en 
overleed geheel onverwacht op maandag 13 augustus 
1979 te Hengelo. Donderdag 16 augustus d.a.v. heb
ben wij afscheid van hem genom e n. In de parochi e 
kerk van de H. Antonius van Padua te Oldenzaal he b
ben wij hem tijdens de Eucharisi"ieviering dankbaa r 
herdacht, waarna de begrafenis volgde op het r.k. 
kerkhof aldaar. 

Zijn overlijden op nog maar 48 jarige leeftijd is voor 
mij en de kinderen een harde klap. Niemand heeft 
dit· kunnen voorzien. Maandag ging hij nog we-!ge
moed naar zijn werk., maar aan werken is hij toen 
die morgen niet meer toegekomen. Alle medische 
hulp in het bedrijf en in het ziek~nhuis kon hem 
niet meer redden. Zijn hart begaf het. Onze enige 
troost is dat vader pradt'isch geen lijden heeft ge
had voor zijn dood. Diep bedroefd om zijn heengaan, 
zijn we God toch zeer dankbaar voor de jaren van 
ons samenzijn in de intieme huiselijke kring. Hij heeft 
veel voor ons betekend. Hij was een gelovig man, 
hij ging ons voor in zijn trouw aan de kerk en in 
gebed. Hieruit pufte hij geestelijke kracht. 
In onze herinnering blijft hij voortleven als mijn bij
zonder lieve en behulpzame man en onze vader. Hij 
hielp ons overal mee. Hij hcopte, dat wij hem daarin 
zouden navolgen in ons verdere leven. Hij was rustig 
van aard, maar intussen ging er heel wat werk door 
zijn vingers zowel op het bedrijf als thuis. Hij heeft 
zijn technische aanleç ook in huis tenvolle benut. 
Steeds was hij bezig onze woning te verfraai e n. Alle 
nodlge reparaties verrichtte hij zelf. Eenmaal begon
nen, maakte hij alles af, ook al was het karwei soms 
ingewikkeld. Begrijpelijk is het, dat hij na deze in
spanningen ook zuinig was op zijn spullen en dat 
ook van ons verlangde. Dat heeft hij van zijn ouders 
geleerd in een tijd van oorlog en bezetting, toeri er 
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zin staande moest houden. Voor dat alles zijn wij hem 
bijzonder dankbaar, vooral ook omdat hij bij al zijn 
inzet goed gehumeurd bleef en van grapjes hield. 
Voor hem had de morgenstond goud in de mond. Hij 
was elke d3g vroeg op. 
Helaas is hij ook vroeg, veel te vroeg van ons weg
genomen. Maar we geven ons over aan God die hem 
tot zich geroepen heeft. Wij zullen hem erg missen, 
maar hij is in Gods hand. Hij zal hem belonen vo::,r 
het vele goede, dat hij voor ons en voor vele anderen 
heeft gedaan. Wij weten ook, dat vele collega's op 
het werk daarom zijn vrienden waren. 

Dat hij ruste in de vrede van de Heer. 

Voor Uw medeleven vooral ook bij het overlijden van 

mijn lieve man en onze vader zeggen wij U allen 

onze hartelijke dank. 

Oldenzaal, augustus 1979 
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