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Ter nagedachteniS aan 

JAN BOSCHKER 
echtgenoot van 

CECILIA ELFERINK 

H11 werd geboren op 23 Juno 1916 te Klarenbeek, 
na \IOOrz•en te ZIJn van httt sakr4m~·~t der zeeken 
o>erleed hoj op 13 december 1978 te Almelo, De 
gezongen uitvaart vo~d pluts op 18 dec~mber 
d o.v" waarna zotn l~eh•am te ruS!e werd gelegd 
op het r ·k. kerkhof te Klar· nbeek. 

Met volle o>ergave en b•J het vol le bewustZIJn 
heelt Jan zoch voorbereod op het n<1der~nde eonde 
MenseliJk gesproken kwam het >tel te .roeQ. Toch 
heeft hiJ on gro~e rust en allo. eenvoud afscheod 
genomen van alen, doe hem d•erbaar waren en 
in het bitzonder van zo1n vrouw. 

HoJ heeft zeer ontens1ef en bewogen onder ons 
geleefd. Met het wèl en wee van velen was hot 
begaan Z11n aantrekkingskracht g1ng vooral Uil 
naa' hen, doe het om welke reden dan ook, moeliJk 
hadden. Als vrojwtlhger heeft h•J 1n zotn laatste 
levensjaren veel gedaan en betekend voor de 
A•menoêrs. 

H1j was vroliJk en opgeru omd van aard. HIJ 1nteres· 
seerde zich voor allerlel gebeurtenissen en dongen 
van het leven. Het lag noet in zijn aard om strl 
te zitten. Zotn scherpe en ondernemende geest 
hield hem voortdurend in bewegonq. Schetsend 
en met een gevoel voor humor wist hiJ vaak de 
zwaarw~ehtigheod en de gespannenheld van deze 
tiJd te doorbreken. 

Z11n grote rots en houvast in ziJn leven was God 
Aan Hem heeft hiJ heel ZIJn leven vastgehouden. 
Z 11n overtuiging: .Dat Gods Zoon voor ons Z•tn 
leven heelt gegeven en dat WIJ het daarom moeten 
breken en de en voor elkaar" werd dagehtks ge 
voed door ZIJn gebed en door de grote rege lmaat 
waarmee hit de Eucharostoe voerde. Hot lee fde 
onder ons rn het vaste vertrouwen: .Da1 woe tn 
deze wereld zichzelf proJs geeft, wortH voor het 
Eeuwig Leven bewaard." Johannes '2. 25) 

Jan bedankt voor 1e leven zoais het geweest os 
Bedankt voor alles wat te •oor m11 ged~~n en 
b•tekend hebt. 
Beste Cec•ha. bedankt voor JOUW I efde en trouw, 
voor je harteliJkhe•d en on zet .. Kortom voor ons 
even met e kaar. Moge God JOUW opnemen on 

Z11n eeuwige heerhJkheod. 
Vaarwe Jan. Tot b11 God, miJn en jullie toekomst , 

Voor uw oprecht meeleven tr1dens de zrekte en 

overlijden van mr1n lreve man, dank rk U hartelrfk. 

C. H. M . Boschker·EIIerink 

Almelo, december 1978 


