
Donkboor gedenken wij 

Jan Hendrik Joseph Bos 

echtgenoot van 

Maria Aleido Beernink 

Hij werd te Oldenzaal geboren op 27 jUli 1927. 
Gesterkt door het Soerament der Zieken over
leed hij op 3 maart 1995 in het ziekenhuis te 
Enschede. Biddend hebben wij afscheid van 
hem genomen in de St. Antoniuskerk op 7 
maart en hem daarna begeleid naar zijn 
laatste rustplaats 

Po heeft 1n ons midden gewerkt en geleefd in 
grote eenvoud. Sterk betrokken op het gezin 
en zijn naaste omgeving. Hij kon zo volop 
gen1eten van de gewone gezellige dingen. 
Van de notuur om ons heen. de Kippen op het 
erf. de tu1n die er moo1 b~ log. Het 11efst was hij 
buiten bezig. Dagelijks. stipt op tijd reed hij op 
z'n brommertja naar het "Vliegveld". waar hij 
werkte als onderhoudsmonteur. 
Po hield van een goede en gemoedelijke 
sfeer Ophetwerk.moorookthuis Hijhad een 
uitgesproken hekel oon ruzie HiJ had n1ets 
over voor luxe moor alles voor een hechte 
onderlinge bond 

Meer don 40 jaar heeft hij iet en leed gedeeld 
met ma. Samen met oma en opa Bos. hebben 
ze een goed leven opgebouwd Veel hebben 
ze voor elkoor over gehad. moor ook oon 
elkoor gehad. 
Po ging op z'n eigen wijze ook met de tiJd mee 
Hij st1muleerde ons om zoveel mogelijk te le
ren Aan de andere kont lie' hij ons ook vriJ om 
onze eigen weg te k1ezen "Wo) doöt is goöd". 
was zijn devtes. "Mar doöt don wo goöd!". 
Zekerheid stond voorop. Hij wilde n1et graag 
dot je hoger sprong. don de polsstok long is. 
De laatste jaren te1sterde reuma en andere 
ziekte's z'n lichaam. Po vond het moeilijk om 
steeds m~nder te kunnen Deed h1j tevee, don 
protesteerde zijn lichaam. Deed hiJ dot niet 
don protesteerde z'n geest. H1j wou nog zo 
graag. Ondanks alles bleef hij opgeruimd en 
tevreden. Tot het laatst heeft hij gevochten 
Tot het laatst ook betrokken op z'n geZJn. hij 
klaagde nooit 
Po. bedankt voor wie je was en voor wat je 
deed. We hopen dat je nu in vrede rust zult 
vinden in het Hemels Vaderhuis. 

Voor al uw blijken van belangstell,ng en mee
leven donken wij u hortei~K 

M.A. Bos - Beern1nK 
Kinderen en kleinkinderen. 


