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In dankbare hennnering aan 

Hendrikus Johannes Joseph (Henny) Bos 

s1nds 17 augustus 1983 weduwnaar van 
Hendnka Mana Aleida (R1ek) Hassrnk 

Hij werd geooren oo erve 'Siakhorst' in Beumogen op 23 
maart 1917 en overleed op 30 december 1998. We llad
den onze vader en opa voor het laatst biJ ons op 5 1anuar~ 
1999 tijdens de v1enng van de H. Euchanst1e 1n de St. 
Nicelaaskerk te Denekamp, waarna wiJ hem biJ moeder 
begraven hebben op het parochieel kerkhof, aldaar. 

Op jeugdige leeftiJd gmg vader wonen en werken op erve 
'Bekboer' m Beun,ngen. met de bedoeling daar het be
driJf over te nemen. HiJ ontwikkelde ZICh goed, vooral op 
technisch geb1ed. Hij repareerde radio's en landbouw· 
werktuigen en werkte met houtbewerkingsmach1nes. d1e 
hij zelf gemaakt had. We zeiden dan ook wel eens van 
hem dat hij z1jn vak mrsgelopen was. 
Toch mteresseerde hem de agransche wereld. Vele jaren 
was hiJ bestuurslid van het Waterschap en de A.B. T.B. In 
1992 ontving hij van laatst genoemde organisatie een oor· 
konde voor 50 jaar lidmaatschap A.B.T.B.Inde meidagen 
van 1940 raakte hij als militair 1n Rotterdam gewond. In 
1993 werd hem h1ervoor het draagins1gne Gewonden 
opgespeld. Bovenal was hij een zorgzame vader en goede 
schOonvader en hield veel van ziJn kleinkmderen. HIJ was 

gemakkelijk 1n omgang en zelden hoorden wij een scheef 
woord van hem. Vader heeft bij Jan en Marga een 'llOOie 
en goed verzorgde oude dag gehad. We hoorden hem dan 
ook vaak zeggen: 'Ik heb een hotel1n hUls'. Ook ze1 h1j 
dat van verschillende Ziekenhuizen, waar hij vaak behan· 
deldenverpleegd werd. 
Henny Bos h1eld van u1tgaan, vooral van bedevaarten. 
Meer dan dertig keer 1s hiJ in Kevelaar geweest en was 
dan ook meerdere jaren broedermeester van de Oost· 
Twentse Process1e naar Kevelaer. Dertien keer is h j naar 
Leurdes geweest. Zo ook deze zomer. Hij werd daar ero
Slig z1eK en ontvmg het Sacrament der Z1eken. Hij had er 
wel willen sterven. Zo was Henny een vaste gast op het 
jaarfijks z1ekentriduum en de ontspannmgsm1ddagen van 
de Zonnebloem in Denekamp. Ook sloeg hij een vakantie
week of boottocht van het Rode KrUIS niet af. Hij zal ook 
gem1st worden op de m1ddagen van de Ouderenbond •n 
Beuningen. Als een goed katholiek heeft hiJ geleefd en 
gewerkt. Gelovig is hij ons voorgegaan en mag nu eeuw1g 
leven bij God, millenium na m1llen,um. 

'Dat pelgnms h1er komen 
van wijd en van zijd; 
'k Zal zalving hier geven 
aan ieder, die lijdt. 
Ave, ave, ave Maria'. (lourdeslied) 

Henny, rust 1n vrede en zalig Nieuwjaar! 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van 
onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u onze oprecht 
dank. 

Kinderen en kle1nkmderen 


