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In memoriam 

Bernardus Leo van den Bos 
Geboren te Albergen 19 april 1914 

Overleden te Almelo 3 februari 2000 
,>- Begraven te Zenderen 8 februari 2000. 

Bernard Bos, of Bos Bernard, zoals hij kortweg werd 
genoemd, had één grote liefde: het huis aan de 
Zenderseweg 83 te Albergen. Dat huis was hem dier
baar van de eerste dag tot de laatste dag van zijn 
leven. Hij heeft nooit ergens anders gewoond. Daar 
voelde hij zich thuis. Daar bracht hij zijn jeugd door. 
Daar groeide hij op. Daar voelde hij zich beschermd 
door zijn oudere broer en zijn vijf zussen. Een mooi 
gezin van vader en moeder, twee zoons en vijf doch
ters. Ze leefden er samen in goede harmonie. De een 
na de ander verliet op volwassen leeftijd deze ver
trouwde plaats: het ouderlijk huis. Moeder van den 
Bos, was de eerste die stierf, op 3 mei 1954, 83 jaar 
oud. Vader Jans leefde tot I april 1960. Hij werd 87 
jaar. Bernard en Marie bleven na de dood van hun 
ouders eensgezind samen in het ouderlijk huis wonen. 
Ze waren tevreden, konden het samen goed vinden en 
Bernard voelde zich steeds op zijn gemak op het adres 
waar hij in 1914 was geboren als laatste kind van de 
familie. 

Waarschijnlijk was het voor hem de zwaarste slag in 
zijn leven toen Marie in het ziekenhuis van Almelo 
overleed op 1 oktober 1990. Heel zijn leven was hij 
gelukkig geweest met anderen om zich heen, die voor 
hem zorgden. Nu stond hij ineens alleen op de wereld. 
Van alle kanten werd hulp geboden. Maar hij moest 
leren zelfstandig te wonen en te leven. Dat was heel 
moeilijk. Voor hem te moeilijk. 
Het plezier was uit zijn leven verdwenen. Meer dan 
ooit voelde hij zich verweesd, hulpbehoevend en vaak 
hulpeloos. Dat is zo gebleven. Meer en meer raakte 
hij geïsoleerd en gedeprimeerd door het onvermogen 
zijn leven een nieuwe richting te geven. Wat hem ook 
voorgesteld werd, hij was in dat huis geboren en geto
gen en hij wilde er blijven wonen. 
Uiteindelijk werd hij ziek. Zo ziek dat hij in het zie
kenhuis moest worden opgenomen. Daar heeft hij 
voor de eerste maal de ziekenzalving ontvangen. Nog 
geen 24 uur later was hij dood. Verder lijden en ver
dere eenzaamheid is hem bespaard gebleven. Hij 
heeft een kruis gedragen. Samen met veel mensen die 
het goed met hem voor hadden. Moge dat kruis voor 
hem, net als voor Jezus, nu veranderd zijn in een 
gelukkig leven bij God in de hemel. 

Voor uw belangstelling tijdens het leven en medele
ven na het overlijden van mijn broer Bernard en onze 

1 oom zeggen wij u oprecht dank. 
Familie van den Bos 

Zenderen, februari 2000 


