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In dierbare herinnering aan 

Gerardus Josephus Bosman 

weduwnaar van 
Annie Aleidus Maria Austermann 

Hij werd geboren op 9 maart 1922 te Raalte en is 
over1eden op 1 maart 1999 te Hengelo. Na de 

gezongen Uitvaartviering in de 
O.L Vrouwekerk hebben wij hem op 

5 maart 1999 • bij zijn vrouw Annie · te ruste 
gelegd op de begraafplaats aan de 

Deumlngerstraat te Hengelo. 

Als ik eens mijn ogen sluit 
en het leven vliedt er uit 

en men vraagt: Wat heb je met je leven gedaan? 
Was het goed? Of was het matig? 

Was het te vlot of was het te statig? 
Och, vergeef het mij dan maar, 
want ik heb mijn best gedaan. 

(op verzoek van Pa en Opa) 

Lieve Pa en lieve Opa, 
En dan gebeurt het toch opeens. 
Jij was er zelf klaar voor, maar toch i 
Als wij aan jou denken, denleen wij aan een lieve man, 
een zorgzame en oprechl8 vader en een heel gezell~ 
ge opa. Je was een zeer sociaal bewogen man die 
naast de zorg vOCK een prooi ~zin veel aandacht had 
voor zaken op maatscnap(>811j~ gebie<l. Wij denken 
da81bij aan da deelname en de ouderraad van het 
Tichelwerk en In het bestuur van scouting. Maar je was 
vooral zeer betrokken bit de rooms-kathOlieke kel1<: lid 
van de wer1<groep liturgesch betaad en bovenal ruim 
60 jaar lid van de Nederlandse Sint-Gregoriusvare
nlging. In novamber 1998 ontving je daarvoor van 
deze verenigins het erediploma. Kenmer1<end voor jou 
was ook jouw liefde voor tuinieren: de vele uren die je 
doorbracht op de volkstuin en In de broeikas. De laat· 
ste jaren was je vooral geïnteresseerd In het kweken 
van orchldeeên. 11jdens reisjes ~ her en der 
zelfs stekjes verzameld. Je hiekl ook van je konijnen 
en je klppen, tot het laatst toe. Het lange ziekbed van 
Ma heeft heel veel van je energie gevraagd. Met veel 
toewijding heb je haar tot het laatste moment bijge
staan. Het overtijden van haar • In mei 1994 • heeft je 
intens veel veräiet gedaan, maar vormde In een ander 
opzicht ook een veilichting. Je vond daama weer de 
kracht om te genieten van het leven. Op 12 januari 
1999 kreeg JIJ te horen dat je leed aan asbestkanker, 
een niet 18 genezen ziekte. De strijd die je streed kon 
je op geen enkele manier winnen. Als zeer gelovig 
mens 1\ad je de stelliQe overtulging dat je zou WordeO 
herenigd met Ma en ile kinderen Gé en Gert. 
lijdans het familieweekend van 20 en 21 februari j.l. in 
Drente heb je intens genoten van je kinderen en iE! 
kleinkinderen. Toen was je al bezlg met afscheid 
nemen. 'Ik ben er klaar voor', waren jouw WOCKden. Je 
hebt al jouw nog resterende levenskracht gebruikt 
voor dat weekenó. Daama ging het snel bergafwaarts. 
Jouw wens om thuis in rust en vrede te mogen sterven 
is uiteindelijk in vervulling gegaan. 
WIJ zullen je missen! 

Kinderen en kleinkinderen 


