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In dankbare herinnering aan 

Paul Bosch 

Hij werd geboren op 18 mei 1953 te Ootmarsum 
en overleed geheel onverwachts op 11 juni 1995 
te Denekamp. Op 15 juni hebben wij afscheid 
genomen van Paul in de St. Nicolaaskerk te De
nekamp, waarna we hem te ruste hebben ge
legd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Geliefd biJ iedereen en eenvoudig, zo zal Paul 
in onze hermoering blijven. Een harde werker 
ook, een man d1e voor iedereen klaar stond, die 
alles regelde en met kleine woorden mensen 
voor zich wist te wmnen. 
Samen met zijn broer runde hij cafetaria 
"Bosch", wat Zijn werk en zijn leven was. 
DaarbiJ cijferde hiJ zichzelf helemaal weg. 
Paul hoefde niet zo nodig op de voorgrond te 
staan. 

Voetbal was z1jn sport Jarenlang is hij jeugd
leider bij DOS geweest Ook daar stond hij al
tiJd voor ledereen klaar. De laatste jaren ging 
Paul graag op re1s Het helst gmg hij naar de 
skandinavische landen. Met name de schoon
heid van de natuur in deze landen trok hem zeer 

Paul had zorg en aandacht voor mensen. HIJ 
leefde met iedereen 1n ziJn omgeving mee, vooral 
met de meisjes die in zijn cafetaria werkten . 
Hij toonde interesse voor alles wat anderen de
den. Over zichzelf vertelde Paul heel weinig. Het 
verlies van zijn ouders, met name dat van zijn 
moeder zes jaar geleden, heeft Paul veel pijn 
gedaan. Hij hield dat echtervoor zich. We moch
ten ons om hem geen zorgen maken. 

Veel te vroeg en te onverwacht hebben wij af· 
scheid van Paul moeten nemen: 

Steeds zullen we je tegenkomen, 
zeg nooit het is voorbiJ. 
Slechts je lichaam werd weggenomen, 
niet wat je was, wat je deed, wat je zet. 

Paul, rust in vrede! 

Wij danken U allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van onze dierbare 
broer, zwager en oom. 

Familie Bosch . 


