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Op de leeftijd van 84 jaar is, toch nog onverwacht 

van ons heengegaan, 

Jozef Antonius Chrlstinus ten Bokum 

echtgenoot van 
Froukje Aaltje Maria Tolman 

Hij werd geboren te Losser op 2 maart 1912 en na 
te zijn voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 

over1eden op 21 mei 1996. Na de gezongen 
Uitvaartviering in de Paus Joannes kerk te Hengelo, 

hebben wij vader op 25 mei te ruste gelegd op de 
R.K. begraafplaats. 

Vader stamde urt een onderwijzers gez,n. Bijna was 
hij in de voetsporen van z1Jn vader getreden, maar 
op het laatste ogenblik is hij een andere weg Inge· 
slagen en koos voor de elektro-techniek; eerst als 
teà'lnicus en daarna als vertegenwoordiger. Dat drt 
een Juiste keuze was blijkt wel uij het let dat hij zijn 
vak tot ver na zijn pensionering heeft uttgeoefend. 
In 1937 heelt hij Froukje leren kennen en in 1939 
zijn z1J in het huwehjk getreden. De eerste huweh1ks· 
jaren werden overschaduwd door de oor1og, die zij 
zonder al te grole problemen zijn doorgekomen. Het 
gezin werd gezegend met zes kinderen. Zijn gezin 
was vaders grote trots. Niets was hem teveel voor 
het geluk en welz1Jn van z11n vrouw en kinderen. Tot 
het laatst heelt hij zich ingezet om hen te helpen, 
daar waar het naar zijn idee nodig was 

Ook was hij trots op z11n kleinkinderen en zeer gein· 
teresseerd in hun doen en laten. Altijd waren ze wel· 
kom en hij was belangstellend voor hun school· en 
opleidingsresultaten. 
Het bezig z,jn was zijn hobby en als er iels te klus· 
sen was, was hij van de partij. Het mooie Twentse 
land heelt hem altijd bekoord. Hij heelt dan ook tot 
het einde toe, samen met zijn vrouw, al dan niet met 
kennissen, in zijn auto en op de fiets volop hiervan 
genoten. 
Van huis utt heelt hij een diep geloof meegekregen. 
Zijn hele leven heelt hij dh als een kostbare schat 
gekoesterd. Het meest is dij tot uitdrukking geko· 
men in zijn ruim 50 jaar koorzanger zijn. De vemieu
wingen in de kerk hebben hem veel pijn gedaan, 
maar op z1in manier heelt hij zijn geloof beleefd en 
getracht de waarde hiervan aan zijn kinderen mee 
te geven. Hij was een groot Maria vereerder en tot 
het laatst heelt hij Zich aan Haar toevertrouwd. 

Lieve Froukje treur niet om mij; eens zullen wij weer 
bij elkaar zijn. Kinderen zorg goed voor moeder. 
Ook met jullie verwacht ik te ZJJner tijd weer samen 
te komen. Kinderen bhJf aandacht houden voor mijn 
kleinkinderen en geef hen de waarden van het leven 
mee, die ik getracht heb jullie mee te geven. Ook ik 
heb fouten gemaakt. Vergeef ze mij en bid voor mij. 

Wij danken u voor uw bhJken van medeleven in deze 
moeilijke dagen. Uw aanwezigheid stellen wij zeer 
op pn,s. Laat bestaande vnendschappeo niet ver
slappen. 

fam. ten Bokum. 


