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Een blijvende herinnering aan 

KLAAS BOS 

sinds 21 april 1948 echtgenoot van 

THEMOTEA RIESEWIJK 

Hij werd op 20 oktober 1916 te Losser geboren. 
Op 21 juli 1995 overleed hij, geheel onverwacht. 
in zijn woning aan de Hyacinthstraat Op 26 JUli 
hebben wij hem, na de Eucharistieviering in de 
Maria Geboortekerk, begeleid naar het crema
torium te Usselo. 

Met het overlijden van pa, van opa, kwam er een 
einde aan het leven van een zeer dierbare man. 
Hij stond voor iedereen klaar en had alles voor 
een ander over. Hij was een gemoedelijk mens. 
die niet zoveel voor zichzelf wilde. Hij was gauw 
tevreden . 
Bijna 40 jaar werkte hij als electriciën bij de ge
meente Losser. 

Naast zijn werk genoot hij van de voetbalsport. 
Tot het laatste moment van ZIJn leven toe, zette 
hij zich in voor de Losserse voetbalclub TAR. Van 
deze vereniging was hij 60 jaar lid. 
Pa, opa was een man van we1n1g woorden. Des 
te groter was zijn inzet. Hij hield ·hierbij geen re
kening met zijn leeftijd. Hij was altijd bezig. Hij 
had een grote voorliefde voor de natuur: hij was 
vaak te vinden in de tuin of op de fiets in onze 
mooie omgeving. Pa, opa, was een tevreden 
mens, die vooral de kleine dingen van het leven 
wist te waarderen. 
We weten dat hij volop in het leven wortelde en 
nog graag jaren samen met ons wilde delen. Hij 
heeft eens gezegd dat hij nooit een ziekbed wil· 
de hebben: .,Ik slaap en 1k ben weg" . Hoewel 
dit nu voor ons heel hard IS, is zijn wens uit· 
gekomen. 
Diep bedroefd nemen wij nu afscheid van hem. 
We zullen hem nooit vergeten. We zijn heel 
dankbaar voor al het goede dat wij samen moch
ten beleven en delen. We zijn dankbaar voor de 
liefde onder elkaar. We bidden dat hij nu gebor
gen mag zijn in de liefde van God. 

Voor uw belangstelling en meeleven bij zijn uit· 
vaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 

T. Bos-Riesawijk 
Kinderen en kleinkinderen. 


