
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Julius Rudolphus Bos 
die te Lossergeboren werd 24 mei 1904. 
De eerste keer huwde hij te Losser op 
26 februari 1930 met 

Johanna Gezina Nijmeijer 
maar zij stierf te Losser reeds 21 Ie· 
bruari 195 7. Gelukkig vond Julius in 

Maria Geertruida Aleida Bloemen 
iemand, die voor hem en voor de kin
deren een prima moeder wilde zijn. Dat 
huwelijk werd te Losser gesloten 19 no 
vember 19 5 8. 
Julius werd ziek, kort, maar ernstig. 
HiJ bepaalde zelf, dat de ziekensacra
menten moesten worden toegediend en 
volgens zijn eigen wens en berekening 
stierf hij te Losser, thuis, 1 mei 1982. 
Hij werd begraven op het kerkhof van 
de Maria Geboorteparochie te Losser 
4 mei 1982. 

Julius was een man die hard werkte in 
de ruwerij. Thuis zette hij zich volko
men in voor zijn gezin, verzorgde de 
postduiven even goed als zijn kanaries, 
legde een kaartje, hield van een mooie 
tuin en prachtige bloemen en de rest 
van de tijd werd in beslag genomen 
door het dansen, in zaal en keuken, tot 
op hoge leeftijd. 

Julius was een diepgodsdienstig man, 
met een evenwichtige kijk op het leven. 
Toen hij ziek werd, schrok hij even, 
maar geduldig en tevreden heeft hij dit 
alles verwerkt, was blij, dat hij thuis 
mocht blijven en zijn vrouw speelde 
verpleegster zonder diploma. Maar ze 
heeft er eigenlijk wel een verdiend. In 
zulke tijden leert men de mensen ken 
nen. De kinderen waren er altijd. Ze 
proefden het mooie voorbeeld en zul· 
I en dit zeker in hun gezinnen uitwerken. 
Julius zei, dat hij bij Petrus was ge
weest. Hij zei ook, dat hij in de hemel 
mocht. 
God, wij kunnen slechts stamelen, dat 
wij met Julius geloven, dat de Heer 
leeft, en Julius gunnen wij graag, dat 
hij bij U mag binnen huppelen. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonva
der en opa, betuigen wij u onze op
rechte dank. 

M. G. A. Bos-Bloemen 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


