
In dankbare herinnering aan 

t Theodorus Johannes Bossewinkel 
echtgenoot van 

Johanna Geertruide Velthuis 

Hij werd geboren te Haaksbergen 
11 februari 1915 en overleed te Hengelo ov 
10 april 1988. 
Na de gezongen u itvaartdienst in de 
Plus X-kerk te Hengelo ov heelt de crematie 
plaats gevonden te Usselo 13 april 1988. 

Groot Is ons verdriet en wij voelen zijn heen
gaan uit ons mldden als een pijnlijk verl ies. 
Want hij was een mens om van te houden. 

Hij was gevoelig, open en levensblij. Voor zijn 
vrouw een lieve echtgenoot en voor zijn kinde· 
ren een zorgzame pa. Hij was gek met zijn 
kle inkinderen, die hem erg zu llen missen. 

In z(Jn gezin heerste een goede sfeer van 
hartelijkheld en verbondenheid. 

Hij was werkzaam bij Odlnk & Keenderink In 
Haaksbergen en later bij Hazemeijer In Hengelo, 
waar hij le iding gaf bij .,massa-boven". 

In 1977 trad hij vervroegd uit en daarna kon hij 
volop genieten van de vrije tijd, die hem 
gegeven werd. Hobby's had hij genoeg: hij 
fietste graag; bl indelings wist hiJ de weggetjes 
te vinden in het mooie land van Twente. Zijn 
kaart-vrienden zullen hem node missen. 

Getroffen door een hart-infarct, werd hij opge
nomen in het ziekenhuis te Hengelo ov, waar 
hij enkele dagen later overleed. Het was voor 
hem een troost en bemoediging, dat hij het 
Sacrament der Zieken ontving als een onder
steuning, nu het einde van zijn levenstocht 
nabij was. 

In zijn godsdienstig leven was hij vroom en 
kerkgetrouw. Zo is hij gestorven in vertrouwen 
op God. 

WIJ moeten hem uit handen geven en willen 
hem biddend toevertrouwen aan God: 

Heer, geef hem de eeuwige rust 
en neem hem op in het licht van 
Uw heerlijkheid. 

Een gedachtenis-prentje kan slechts ten dele 
iemand in onze herinnering vasthouden. Dat kan 
wel in ons hart. 

Voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn l ieve man, onze 
zorgzame pa en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

J. G. Bossewinkei-Velthuis 
k inderen en kleinkinderen 


