
t Dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes Bos 

echtgenoot van 

HELENA CHRISTINA THERESIA KERVER 

Hij werd geboren te Denekamp op 3 mei 1927 en 
overleed geheel onverwacht thuis aan De Lui
nink in Denekamp op 11 februari 1994. We had
den hem 15 februari voor het laatst in ons mid
den tijdens de viering van de H. Eucharistie E!n 
hebben hem daarna begraven op het kerkhof 
van de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Naar menselijke berekeningen moest deze lieve 
echtgenoot en zeer zorgzame vader veel te 
vroeg uit ons midden heengaan. Ruim 32 jaar 
was hij voor zijn vrouw Trees een trouwe echt
genoot en toeverlaat in lief en leed. In alles leef
de hij voor het welzijn van zijn kinderen Benno 
en Sylvia. Hij was als het ware hun wegwijzer 
naar een goede toekomst en was gelukkig met 
de binnenkomende schoondochter Silvia en 
schoonzoon Hans. 
Omdat zijn gezondheid niet optimaal meer ge
noemd kon worden, was hij met het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd opgehouden 
te werken in het door hem opgerichte bedrijf 

"Bos Electrotechniek". Dit heeft hem aanvanke
lijk wel moeite gekost, maar het lukte hem lang
zaamaan de vrij gekomen tijd zinvol te benutten. 
Waar zi)n kundige hulp gewenst werd, was hij 
aanwez1g. 
Hij was gezien in zijn kaartclub, hield bijzonder 
van de natuur. Geen natuurfilm op de t.v. ging 
hem mis. Hij was een liefhebber van vissen en 
wandelde graag met zijn trouwe hond Cora in de 
mooie omgeving van Denekamp. Bijzonderwerd 
zijn kundigheid gewaardeerd in de Technische 
C?.mmissie van de Carnavalsvereniging .. De 
Kottelpeer'n". 
H_et is d~arom niet vreemd dat hij alom als .,pap
pie Bos genoemd werd en bekend stond. 
Nu deze behulpzame, meelevende en gevoelige 
~an zo plotseling uit ons midden is weggerukt, 
ZIJn velen verdrietig en verslagen. Maar zijn en 
ons geloof zeggen ons dat God dit welbestede 
leven bij Zich geroepen heeft. In liefde blijft hij 
daarom met ons verbonden, ook over de gren
zen van de dood heen. 
Rust in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven na het plot
seling overlijden van mijn lieve man en onze zeer 
zorgzame vader zeggen wij U hartelijk dank. 

H. C. T. BOS-KERVER 
Benno - Silvia 
Sylvia - Hans 


