


In dankbare hennnering aan 

Johannes Hendrikus Martinus Bolscher 
weduwnaar van Geziena Mana Zalm 

'29 april 1912 
te Hengelo 

Lieve vader, lieve opa, 

t20 februari 2001 
te Hengelo 

Je was een plichtsgetrouwe onderwijzer in hart en nieren. 
Je begon je camere in Bornerbroek en daarna volgden 
Enter. IJssetmuiden en Hengelo. De laatste jaren gaf Je les 
in de Veldmaat Daarna kon je samen met moeder jaren
lang van je welverdiende pens1oen genieten. 
In de natuur was je in je element. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat je in Genemuiden tijdens de avond
uren landbouwcursussen gaf en ons vol enthousiasme 
de namen van bomen, grassen, bloemen en vogels 
leerde. 

Een a1mabele en nuchtere man was je. Je devies luidde: 
"Doe maar gewoon, dan doe te gek genoeg!" Andere 
eigenschappen van je waren onder andere oprechtheid 
en een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel . 
Daarom nam je ook in de oorlog deel aan het verzet en 
zorgde je ervoor dat joodse mensen onderdak kregen. 

Zeven kmderen bracht je groot en tijdens de lange 
zomervakanties trok je er met ons op uit. Je voerde ons 
naar vreemde oorden en we beleefden spannende avon
turen, op onze fietsjes of met de gemotoriseerde hulp 
van anderen. Aanvankelijk bleven we in Nederland: een 
zomerhuisJe te Stroe en in de tent biJ Glimmen. Later 
leidde Jij ons naar het Kuurne van ome Sjors en tante 
Yvonne. Ook de grotten van Remouchamps en het 
heuvelachtige landschap in de omgeving van Theux 
hebben we zo leren kennen. 

Met moeder en vincent maakte je de re1s van je leven: 
een vliegtocht naar Tanzania. 

In Je vrije tiJd deed 1e graag spelletJes, waarbiJ bridgen 
de favoriete bezigheid was. Bovendien zette jij je in voor 
anderen: medeoprichter van de voetbalclub in Borner
broek, de ijsclub in IJssetmuiden en later was je actief 
voor de St. Vincentiusvereniging en als secretaris voor 
de Katholieke Bond van Ouderen. Daarnaast had je grote 
belangstelling voor de bijeenkomsten, die georganiseerd 
werden door de stichting Old Hengel. Thuis gaf je ons 
Franse en de Turkse vnenden Nederlandse les. 

Rond je verJaardag verzamelde moeder en JIJ de kinde
ren en kleinkinderen om je heen. Uitstapjes naar het Land 
van Bartje, het Ponypark Slagharen. de Efteling en de 
Houtmaat waren voor de hele familie onvergetelijke 
momenten. De kleinkinderen zijn je daarvoor bijzonder 
dankbaar. 

Tot op hoge leeftiJd fietste Je overal naar toe. Oe bankjes 
in de buurt van Twickel bezocht je met grote regelmaat. 
maar absolute topprestaties waren de etappes van Gen
deringen naar Hengelo. van Hengelo naar Colmschate 
en vica versa. Achteraf nog 'Chapeau• vader! 

Toen de Jaren gingen tellen en moeder je tempo niet meer 
kon bijbenen gingen jullie met de taxi bij kinderen en 
kleinkinderen op bezoek. Die bezoekjes zullen w1j mis
sen, maar we weten dat je laatste reis je weer bij moe
der heeft gebracht en dat is fijn zo. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en getoonde 
belangstelling 

Kinderen en kle,nkinderen 

Hengelo, februari 2001 


