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Dankbaar gadenken wij 

Gerardus Joseph Bos 

weduwnaar van 
Maria Geertruide Kamphuis 

Hij werd geboren te De Lutte op 28 maart 1913 en 
overleed op 5 december 19931n het ziekenhuis te 
Oldenzaal. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in 
de St. Antoniusker11 op 9 december en hem daama 
te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Gerard groeide op als enige zoon van Bos in de 
omgeving van de Paasberg. Als kind van het 
platteland leerde hij van het buitenleven houden. 
Om z'n vader niet teleur te stellen, ging hiJ aan het 
werk in de bosbouw, om daarnaast het ouderlijk 
bedrijf voort te kunnen zetten. 
Samen met zijn vrouw Maria was het dag en nacht 
werken om de boel rond te krijgen. Ze hebben 48 
jaar lief en leed gedeeld en samen hun zeven 
kinderen gevoed en opgevoed. Gerard had geluk
kig een sterk karakter, dat huisde In een al even 
sterk lichaam. Een eenvoudig en rustig man, die 
echter ook soms de brood-nodige spanning op
zocht. Hij hield veel van zijn kinderen en kleinkin· 
deren, al kon hij hen ook resoluut zeggen waar het 
op stond. Dat gold ook voor zijn werk. Hij liet zich 
nooit verleiden tot huichelarij, wat de gevolgen er 
ook van zouden zijn. 

Toen het gezin in 1966 naar Oldenzaal verhuisde, 
werd hun leven rustiger. Samen trokken ze er per 
tietsof brommer opuit, om familie of oude buren te 
bezoeken, waarmee ze zich hecht verbonden ble
ven voelen. 
Een dagje uit was mooi, maar 's avonds wilde hij 
weer thuis zijn. Toen zijn vrouw ziekelijk werd, 
heeft hij haar altijd trouw verzorgd. Dat vergde 
veel wilskracht en wegcijfering van zichzelf. 
Zij bleef zelfs voorop staan, toen h~ ook zelf ziek 
werd. 
Toen hij alleen achterbleef, wilde hij thuis graag de 
dingen in eigen hand houden. Het laatste jaar is 
voor hem uiterst moeilijk geweest. Hij klaagde 
echter nooit. Moeilijk kon hij omgaan met al dat 
vragen naar en doordrammen over zijn ztekte. Hij 
droeg en verwerkte alles op zijn zo eigen wijze en 
vond afleiding in z'n wekelijkse vaste kaartavondje. 

"Als een te-vrede-n vader en opa heb je In ons 
midden geleefd en gaandeweg ben je ons tot 
voorbeeld geworden. We hopen dat je nu mag 
opleven in de vrede en de rust van onze goddelijke 
Vader. Rust in vrede!' 

Voor Uw meeleven en belangstelling danken wij U 
hartelijk. 

Familie Bos 


