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Ter dankbare herinnering aan 

JACOBUS ANTONIUS DE GOEY 
emeritus-pastoor van de St. N icolaasparochie 

te Denekamp. 

Hij werd geboren te Vleuten 7 oktober 1901 en pries
ter gewijd 25 juli 1926, Hij studeerde theologie aan 
de Kath. Universiteit van Nijmegen van 1926 tot 1930, 
was kapelaan te Zevenaar van januari tot oktober 
1930, waarna hij benoemd werd tot leraar aan het 
klein Seminarie te Culemborg, later Ie Apeldoorn, 
waarna in 1936 zijn benoeming volgde tot professor in 
de moraal-theologie aan het groot Seminarie Rijsen
burg, Op 16 juli 1948 werd h ij benoemd tot Pastoor 
van de parochie van de H. N icolaas te Denekamp. In 
1971 ging hij met emeri taat en bleef wonen in Dene
kamp, waar hij, gesterkt door ' t Sacrament der zieken 
stierf 2 mei 1981. Zijn lichaam werd op het parochiele 

kerkhof van Denekamp begraven 7 mei 1981. 

Dit priesterleven was in z ijn volheid een schone afstra
ling van het leven van z ijn Heer, Die h ij navolgde in 
Diens dienstbaarheid, bescheidenheid, neder igheid en 
liefde voor allen, d ie aan zijn zorgen waren toever
trouwd. lntuitief voelde hij aan, wat d e pastorale zorg 
voor zijn parochie vereiste. Vriendelijk, onbevangen 
en vaak met humor trad hij de m ensen tegemoet, 
zodat hij z ich een grote plaats wist te verwerven in 
hun harten. Een blij en gelukkig priesterleven werd 
zijn deel, hoewel hij kon lijden onder sommige ont
wikkelingen in de Kerk, die hem zo dierbaar was. 

Sterk verbonden met zijn familie en vrienden, was 
hij voor hen een blijde gastheer. Hij was dankbaar 
voor a ll e vriendschap en voor de goede zorgen van 

zijn huish::lUdster. Een grote plaats in zijn hart had 
het Bejaarden- en Verp leeghuis, waarvoor hij zich 
tijdens zijn emeritaat volledig inzette. 

Zoals hij leefde, is hij gestorven : dankbaar voor a lles 
en zijn ziel in groot vertrouwen aanbeve lend in God's 
vaderlijke liefde en barmhartigheid. 

Zijn nagedachtenis zal bij ons allen in zegening z ijn. 

Voor Uw deelneming ondervonden na het overlijden 

van onze dierbare Pastoor de Goey, betuigen wij U 

onze oprechte dank. 

A. de Goey 

mej. A. Verhoef 

R. K. Kerkbestuur en Parochieraad 

v.d. St. Nicolaasparochie. 

DENEKAMP, mei 1981. 


