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Ter dankbare herinnering aan 

Theodorus Antonius Bosman 

echtgenoot van 
Margaretha Beerling 

Hij werd geboren te Coevorden op 
31 juli 1917, en overleed, heel plotseling, 

te Almelo op 6 december 1999. 
Na de afscheidsviering in de Christoffelkerk 

op 1 O december vond de crematie 
plaats te Usselo. 

Dit onverwachte afscheid overvalt ons. Wij kun
nen het nog maar nauwelijks beseffen . Papa 
werd geboren in Coevorden. Al heel jong over
leed zijn vader en leerde hij wat hard werken 
betekent. Jaren lang probeerde hij zijn baan bij 
de Spoorwegen te combineren met het werk op 
de boerderiJ . Maar dat Jerd veel te zwaar. 
Daarom werd hij overgeplaatst naar Almelo. 
In hun grote gezin van acht kinderen was hij een 
strenge vader, maar ook rechtvaardig en recht 
door zee. Heel zorgzaam voor mama, de kinde
ren en later de kleinkinderen. Onvergetelijk zijn 
de kampeervakanties met het hele gezin. Papa 
hield van gezelligheid, had graag mensen om 
zich heen en voerde meestal het hoogste 
woord . 
Veertig jaar lang heeft hij hard gewerkt bij de 
Spoorwegen. Toen hij in de Vut kwam ging hij 
samen met mama vrijwilligerswerk doen biJ 
Heracles. Vijftien jaar lang hebben zij zich 
samen op allerlei terreinen met hart en ziel 

ingezet voor de club. Daarnaast was hij jaren 
lang collectant in de Christoffelkerk. 
Papa is altijd een buitenmens gebleven. Hij hield 
van de natuur en werkte heel graag in zijn volks
tuin . Zijn hond, zijn konijnen en vogels beteken
den veel voor hem. Het kostte hem dan ook heel 
veel pijn, toen zij moesten verhuizen van de 
Goudenregenstraat naar de Plompstraat en hij 
zijn tuin en dieren moest opgeven. Hij had zich 
daar juist bij neergelegd: als het voor mama 
beter was, vond hi(het goed. Toen moeder ziek 
werd heeft hij haar heer attent en liefdevol ver
zorgd. Elke zaterdag bracht hij haar een bloe
mefje mee en elke week draaide hij haar zorg
vuldig de krulspelden in . Het deed hem piJn 
alleen de boodschappen te moeten doen. Zij 
waren altijd samen. Hij wilde nog zo graag een 
keer naar Lourdes, maar dat heeft niet meer zo 
mogen zijn. Heel plotseling en onverwacht is nu 
een einde gekomen aan zijn leven hier. Papa 
heeft een mooie leeftijd bereikt. Wij zijn blij dat 
hem een lange lijdensweg bespaard is geble
ven. En wij. hebben veel mooie herinneringen 
om dankbaar op terug te kijken . 
Maar vooral voor mama zullen de pijn en het 
verdriet, de leegte en het gemis heel groot zijn. 
Zij waren 54 jaar getrouwd, hebben samen een 
groot gezin ÇJesticht en al die jaren in hechte 
verbondenheid veel lief en leed gedeeld. Wij 
vertrouwen erop dat papa nu voor altijd gelukkig 
is bij God. Moge hij daar rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij 
u allen heel hartelijk. 

M. Bosman-Beerling 
Kinderen en kleinkinderen 


