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Een blijvende herinnering aan 

Bets Bos 

die op 4 mei 1922 in Losser geboren werd. 
Hij was 49 jaar gelukkig getrouwd met 

Ennie Behrens 

Op 15 februari 1995 overleed hij thuis , na een 
kortstondige ziekte. We hebben hem op 20 fe
bruari, na een Uitvaartviering in de St. Martin us
kerk te Losser, naar het crematorium te Usselo 
begeleid. 
t.z.t. zal de urn op het R.K. Kerkhof te Losser 
worden bijgezet. 

Nu we afscheid moeten nemen van Sets, willen 
we hem blijven herinneren als een goede man, 
een zorgzame vader en een lieve opa. 
Hij heeft zeker geen gemakkelijk leven gehad, 
maar hij wist verdriet en pijn zelf te verwerken . 
Als hij zich maar omringd wist door al zijn dier
baren, als hij maar kon werken en zorgen, dan 
voelde hij zich op zijn best. 

Met zijn rustige karakter en zijn eigen humor 
leefde hij in alle eenvoud. 
Hij genoot vooral van z'n vrouw, zijn kinderen 
en kleinkinderen. 
En de natuur met zijn planten en dieren gaven 
kleur aan zijn leven. 
Hij hield zich sterk vast aan de tradities van vroe
ger en zo was hem ook het geloof dierbaar, dat 
hij van huis uit meekreeg. 
Toen hij 22 jaar geleden zijn dochter Al ie moest 
missen, veranderde dat zijn hele leven. 
Het was een slag, die hij eigenlijk niet kon ver
werken. Maar in de zorg en liefde voor Barry en 
Esther bleef hij met haar verbonden. 
Tonny zal pa blijven herinneren als een echte 
kameraad, die hem altijd met raad en daad ter
zijde stond. In zijn huis was iedereen welkom. 
Hij heeft in alle stilte zijn slopende ziekte gedra
gen. En zo heeft hij ook in zijn eigen omgeving 
in alle rust zijn leven uit handen gegeven. 
Dankbaar voor al zijn liefde en zorg leggen we 
hem nu in de handen van God. · 

Sets, pa, opa rust in vrede ! 

We zijn U dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en 
opa. 

Ennie Bos-Bahrens 
Kinderen en kleinkinderen. 


