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In dankbaarheid gedenken wij 

Johan Bosch 

echtgenoot van 

Trees van der Zande 
Hij werd geboren op 6 oktober 1921 in De Lutte en 
overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 
op 14 juli 2000 in het ziekenhuis te Oldenzaal. Op 18 
juli hebben wij hem voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de uitvaartviering in de St. 
Plechelmuskerk te De Lutte. 
Daarna hebben wij hem begraven op het parochieel 
kerkhof aldaar. 

Johan Bosch zal in onze herinnering blijven voortle
ven als een rustige en eenvoudige man, een stille 
werker die deed wat gedaan moest worden en daar 
ook erg precies in was. 
Op 27 januari 1962 trouwde hij met Trees van der 
Zande en samen werd hun een zoon Jeroen 
en een dochter Jolanda geschonken. Hij was een 
echt buitenmens. Jarenlang heeft hij een moestuin 
gehad waarin hij vele uren heeft doorgebracht. De 
oogst uit deze tuin werd behalve voor eigen gebruik 
rijkelijk verdeeld onder familie en bekenden. 
Daarnaast hielp hij anderen ook in hun moestuin. Af 
en toe probeerde hij in de tuin ook bijzondere dingen. 
Zo heeft hij uit een perenpitje een pereboom laten 

groeien waar ook peren aan zijn gekomen. De 
natuur met haar dieren waren voor hem ook zaken 
waarvan hij in stilte kon genieten. 
Johan was een ingetogen man die tevreden was met 
eenvoudige dingen. Niet klagen en hard werken was 
zijn devies. Ook stond hij altijd klaar om anderen te 
helpen. Hij kon moeilijk nee zeggen. Ondanks dat hij 
zelf niet aan sport heeft gedaan was hij een fanatiek 
kijker. In de vroegere jaren stond hij regelmatig langs 
de lijn om de verrichtingen van zijn kinderen te vol
gen en ook de sport op de tv volgde hij altijd. 
Toen zijn gezondheid minder werd moest hij de 
moestuin opgeven. Gelukkig waren er toen zijn 
kleinkinderen om van te genieten. Graag kwamen zij 
bij opa op bezoek om een spelletje te spelen of opa 
te helpen in de tuin en om af en toe een snoepje 
mee te pikken. Grappen maken met de kleinkinde
ren vond hij prachtig. In de middagpauze kwamen ze 
altijd bij opa en als ze een keer niet kwamen vroeg 
hij vaak waarom ze er niet waren, want hij zag hier 
altijd naar uit. 
Hij vroeg ook altijd aan z'n kleinkinderen: Wanneer 
kom je weer en ook aan z'n eigen kinderen. Hij was 
heel gek met z'n familie. Hoewel zijn gezondheid 
minder was, is hij toch nog vrij plotseling ernstig ziek 
geworden en na het ontvangen van het H. 
Sacrament der Zieken overleden. Dankbaar voor 
alles wat hij voor ons heeft mogen betekenen, bid
den wij hem het eeuwige leven bij God toe. 

Moge hij rusten in vrede. 

Wij danken u allen voor uw meeleven en gebed na 
het overlijden van mijn man, vader en opa. 

Fam. Bosch - van der Zande 


