
Dankbaar gedenken we 

WILHELMUS JOHANNES BOSMAN 

weduwnaar van 

BERENDINA SOPHIA JOHANNA 
TER PELLE 

Hij werd geboren te Enschede op 
20 september 1895. Hij overleed. 

gesterkt door het Sacrament van de 
ziekenzalving, op 23 september 1984 

in 't Stadsmatenziekenhuis Enschede 
89 Jaar. We deden hem uitgeleide in 

de uitvaart in de St.Jozefkerk op de 
27e d.a.v. en hebben hem te rusten 
gelegd op de r.k. begraafplaats aan 

de Gronausestraat aldaar. 

Zestig jaar geleden begon hij in de 
Deurningerstraat een eigen zaak. die 
hij langzaam uitbreidde. Daar ook zet
te hij al zijn krachten in voor z'n gezin 
Zijn vrouw en twee zonen. 

Toen moeder meer rust nodig had, 
betrok hij met haar een zomerhuis in 
Mander Daar verbleef hij graag en hij 
bouwde er goede kontakten op met 
veel mensen Samen hebben ze er nog 
5 mooie jaren gehad. Zijn hart bleef hij 

daar houden. ook na moeder's overlij
den in 1967. Heel lang nog bracht hij 
daar de zomermaanden door. 

Voor hem, die graag nog zo -.:olop 
aan het leven deelnam. was het n1et 
altijd makkelijk, de beperkinge~. te 
aanvaarden die zijn hoge leeftiJd met 
zich meebracht Hij genoot er d.an ook 
zichtbaar van wanneer de famd1e weer 
zo veel mogelijk compleet was. z~~ls 
op zijn 89e verjaardag. vlak voor ZIJn 
overlijden. 

Altijd heeft hij een goede binding 
gehad met de Jozefparochie. waar hij 
was gedoopt en getrouwd en van waar 
we hem ook uitgeleide hebben gedaan. 
We geven hem uit handen en v~rtrou 
wen hem toe aan Gods goedheid, 
wetend dat hij geleefd heeft vanuit een 
sterk en oerdegelijk geloof in Christus. 
dé weg naar de Vader. Over de dood 
heen blijft hij met ons verbonden. 
Wij blijven voor hem bidden. 
ONZE V ADER WEES GEGROET 

We danken U hartelijk voor Uw deel
neming, beloond bij het overlijden en 
de uitvaart van onze vader, opa en 
overgrootvader. 

De familie 


