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Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wfj samen bele~fd hebben. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 
MARIE GOORHUIS • AARNINK 

echtgenote van Johan Goorhuis 

Zij werd op 4 november 1918 in 
Driene bij Hengelo Ov. geboren. Na een 
~elbesteed leven is ze op 31 jan. 1987 
m het Gerardus Majella ziekenhuis te 
Hengelo Ov. overleden. Op 4 febr. was 
in de Q.L. Vrouwekerk haar uitvaart, 
waarna in Usselo haar crematie plaats· 
vond. 

Mama heeft heel veel voor Papa en ons 
gezin betekend. Ze zat nooit stil en altijd 
was ze druk in de weer voor ons. Ze 
leefde mee met al ons lief en leed. En 
wat was ze gek met de kleinkinderen I 
Ze was echt een zorgzame moeder en 
oma. We zijn haar dan ook oprecht 
dankbaar voor haar zorg en liefde, voor 
haar hulp en belangeloze inzet. We zijn 
blij dat ze onze moeder was. 
Mama kwam van de boerderij. Tot het 
laatst van haar leven droomde ze daar 
van. Ze was dan ook echt een natuur
mens. De tuin was haar paradijs, waarin 
ze alles zelf deed. Bloemen en planten 
kweken was haar grote hobby. En de 
natuurfilms op de televisie waren haar 
favoriete programma's. 
Ze was ook graag tussen de mensen. 

Ze ging daarom graag naar een bingo. 
En hoewel ze uit zichzelf bescheiden 
was, waardeerde ze bijzonder de kon
takten in de buurt en in de familie. Thuis 
ha~ ze altijd wel wat te doen: haken, 
bre1en, bloemen stekken, naaien, puzze
len en nog zoveel meer. 
Mama was een gelovige vrouw. Ze ging 
trouw naar de kerk, waar ze haar vaste 
plaatsje had. Ze geloofde ook vast dat 
God haar ook in de dood trouw zou zijn, 
al was ook voor haar de dood een grote 
stap in het onzekere. Vol vertrouwen is 
ze dan ook haar einde tegemoet gegaan. 
Dapper en moedig heeft ze haar ziekte 
gedragen. Gelukkig heeft ze niet veel 
pijn hoeven te lijden. Vredig is ze van 
ons heengegaan. Moge ze nu voor altijd 
bij God gelukkig zijn. 
Mama, bedankt voor alles wat je voor 
papa en voor ons allemaal gedaan hebt. 
Denk nu ook aan ons. 

Uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
heengaan van mijn lieve vrouw en onze 
onvergetelijke moeder en oma, is voor 
ons een grote steun en troost geweest. 
We zijn U daar erg dankbaar voor. 

J . H. H. Goorhuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo Ov., februari 1987 


