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ANNIE BOS 

Hij werd geboren op 17 december 1930 
te Lonneker. Hij overleed op 1 oktober 
1984 in ziekenhuls "Ziekenzorg" te En
schede. We deden hem uttgeletde tn de 
Uitvaartdienst in de St.jozefkerk op 
t; oktober d.a.v. De c remallt"plerhtig
heid had plaats te Usselo. 
Geboren in een gezin met dertien kin
deren heeft hiJ al vroeg geleerd zorg 
te dragen voor anderen. 
Voor zijn broers en zu~tt"rs was hiJ als 
een tweede vader. Dil heeft htj heel 
zijn leven behouden: altijd stond hij 
klaar voor anderen, velen met vragen 
of problemen heeft hij geholpen. Dlt 
"er- zijn- voor- anderen" en ZiJn altijd op 
gewekte karakter bezorgden hem veel 
vrienden. 
Toch heeft hij veel ziekte gekend. En 
het kostte hem soms wel veel te kun
nen blijven zeggen: Het komt be5l ..,el 
goed. Dit vertrouwen heeft hem meer 
dan eens door een diep dal gehaald. 
De laatste zeven jaar werkte hij als 
congierge op de opleidings&chool voor 
physiotherapie. De vele kontakten daar 
en de goede sfeer deden hem goed. 
Dankbaar was hij voor alles, wat het 
leven bood: elke nieuwe dag, een ftJ-

ne vakantie, de hechte ge7insband. 
Zo is hij gestorven, toch nog tt>gen de 
verwachting in. 
Een goede man is heengegaan, veel te 
jong. Zijn vrouw Annie en de ktnderen 
zullen hem heel erg missen. 
Temidden van alle verdriet eon leegte 
mogen ..,e er ook zeker van zijn, dat 
God hem nu zal belonen voor alle goeds. 
Immers: wie in Christus geloofd he-e-ft 
zal leven, ook a 1 is hij gestorven. 

Annie, René, Richard en F.ngelie n, ik 
blijf met jullie verbonden. Blijf voor 
me bidden. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We zijn allen, die met ons hebben mee
geleefd tijdens de ziekte en bij he t 
overlijden van vader, erg dankbaar. 

Mevr.A.ter Bekke- Ros 
René 
Richard en Engt>lien 

Enschede, oktober 198.1; 
Steen..,eg 76 


