
Dankbaar blijven wij verbonden met 
Jan en onze pap en opa 

Johannes Bosman 

echtgenoot van Anna Maria ter Beek 

Geboren 24 december 1919 te Lonneker 
Overleden 3 december 2001 te Enschede 

Na de Uitvaartdienst in de St. Josephkerk 
op 7 december 2001 vond de crematie plaats 

in het çrematorium te Usselo. 

Jan werd geboren in Lonneker en groeide 
aldaar op in een gezin met 1 zus en 4 broers. 

Rond 1940 leerde hij zijn vrouw Marie 
kennen. Op 22 juni 1946 gaven ze elkaar het 

ja-woord in bovengenoemde kerk. 
Voor Yvonne zijn oogappel was hij een 

zorgzame en lieve vader, die alles wel aan 
haar wilde geven zonder op zich zelf te letten. 

Met zijn schoonzoon Hennie was 
hij erg in zijn sas. 

Pap en mam waren zeer bl ij met wat de 
natuur hen gaf. Ze hielden veel van samen 
fietsen en werken in hun tuin. Pap kon hier 
ontzettend van genieten. 
Een van paps grootste hobby's was kaarten 
o.a. bij de kaartclub van Schuttersveld. 

De kleinkinderen waren voor opa alles. Niets 
was voor hen te dol. Opa kon erg van hun 
aanwezigheid genieten. 
Enkele jaren geleden werd hij getroffen door 
meerdere t ia's. Hierdoor ging zijn gezondheid 
een stuk achteruit. Maar door de niet aflaten
de zorgen van mam genoten ze samen van 
hun welverdiende oude dag. 
Begin 1999 verlieten ze hun huis aan het 
Bentrot om in een aanleunwoning aan de 
Veldhoflanden te gaan wonen. Hier hadden 
ze het goed naar hun zin. 
6 April dit jaar hebben pap en mam. in een 
speciale Eucharistieviering, de Ziekenzalving 
toegediend gekregen. 
Donderdag 29 november werd hij in het zie
kenhuis opgenomen omdat hij steeds 
benauwder werd. Hier is hij maandag alsnog 
plotseling overleden. 

Jan, wat hebben we een ontzettend fi jn leven 
samen gehad. Pap, bedankt dat jij mijn vader 
hebt willen zijn. Wij zullen pap in onze gebe
den blijven gedenken. 

Voor uw medeleven na het overtijden van Jan, 
onze pap en opa danken wij u hartelijk. 

Marie 
Yvonne en Hennie 
Eline, Jorieke en Christian 


