


Mogen wij allen, die dit lezen, vragen om te 
gedenken in het Memento van de H . Mis en 
in hun Godvruchtige gebeden de ziel van: 

t ~h~g~n~~lv~~S BOSCH, 
HERMINA BERENDINA TEN VERGERT. 

Na zijn geboorte op 23 feóruari 1888 te Lonneker 
ontving hij daar het kindschap Gods in het H. 
Doopsel en het lidmaatschap van het Mystieke 
Lichaam van Christus . Na een leven vol van zegen 1 

maar ook na een leven vo l zorgen en offers heeft 
hij zijn, door het lijden, gelouterde ziel aan God 
teruggegeven op 16 juni van het Lourdesjaar 1958, 
nadat hij eerst gesterkt was voor deze laatste 
tocht door de grote genade van de H.H. Sacra
menten der zieken, die hij met geloof en overgave 
wist te ontvangen. Op 19 juni d .a .v. werd zijn 
lichaam begraven op het r . k. kerkhof in Hengelo 
10 . ) , daar wacht het op de komst des Heren bij 
de openbaring de kinderen Gods . 
Hij kan het met gerustheid tegemoet zien, want 
hij was een voorbeeldig mens in zijn geloof, in 
zijn Godsvertrouwen, in zijn nederige onderwerping 
aan de Wil des V~de·rs, Die hem lang en zwaar op 
de proef heeft ge steld. 
Geen klacht kwam over zijn lippen, want h,ij was 
er goed van overtuigd, dat dit de weg was die 
God voor hem had uitgestippeld . Hij zocht zijn 
troo·st bij Christus in . zijn H. Sacrament, en hij 
heeft 0ndervonden hoe zoet de Heer is, ondanks 
de harde slagen. 
Nu mag hij aliijd bij Hem zijn, genietend van die 
zoete tegen"ioordigheid. 
rn- dan_kbaarheid zal hij allen gedenken die vooral 
in deze Î1>-a-lsie ziekte hem zonder ophouden heb
ben bijgestaan,"àm-.b~ het lijden iets te verlich
ten. 
Maria, vooral nemen wij onze toevlucht tot U, 
geleid onze dierbare overledene naar---UYl_,,_Zoon, en 
help ons zo te leven, zoals wij ook willen sterven . 


