


GERHARD BOSSINK 

werd op 15 augustus 1936 
in Enschede geboren. 
Hij trouwde 18 juli 1963 
met 
RIET SCHOL TEN LINDE. 
Zij kregen vier kinderen. 
Door een noodlottig on
val stierf hij op 13 okto
ber 1983 in Oldenzaal. 
Dinsdag 18 oktober heb
ben we hem. na de uit
vaartmis in de St.Jozef
kerk in Enschede te ruste 
gelegd op de Oasterbe
graafplaats aldaar. 

Gerhard is gestorven en we kunnen 
het ons nog nauwelijks voorstellen. 
Hij was mijn man en onze pappa. 
Wij hielden van hem en hij hield van 
ons. Wij willen dat jullie je hem her
inneren, zoals hij was. 

Gerhard nam het leven zoals het op 
hem afkwam. Met al zijn narigheden 
en fijne momenten. Hij stond voor ie
dereen klaar: geen mens klopte ver
geefs bij hem aan en hij maakte daar 
bij geen onderscheid. 

Pappa ging ons voor in geloof, om
dat dit voor hem en ons een houvast 
is voor het leven. 

Van show en overdrevenheid hield 
hij niet zo: het ging hem meer om wat 
er in de mens zelf leefde aan echtheid. 

De bouw was zijn lust en zijn leven. 
Een zwaar karwei schuwde hij niet 
gauw. - Altijd was hij met iets bezig; 
was het niet op het werk, dan wel in 
huis of in de tuin. - In huis stilzitten 
was niets voor hem. Wel kon hij intens 
genieten van de avonden thuis, gezel
lig met z'n allen bij elkaar. 
We hebben heel wat gelachen. want 
pappa had gevoel voor humor. - Zijn 
lach op z'n gezicht sprak boekdelen. 

Gerhard heeft zich op verschillende 
terreinen actief ingezet in diverse ver
enigingen en in de St.Jozefparochie. 
Hij hield van zingen en deze gave 
heeft hij gebruikt o.a. als lid van het 
kerkkoor; ook op deze manier gaf hij 
uiting aan zijn geloof. 
Gerhard is weg en wij zijn gebleven. 
Maar ieder van ons zal een stukje van 
hem verder dragen. 

Voor uw medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

R. Bossink-Scholten Linde 
en kinderen 


