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)ankbare herinnering aan 

Jan Willem Gozef oort 

Hij werd geboren te Klazienaveen op 7 oktober 1910. 
Zijn ja-woord gaf hij op 9 mei 1939 aan Wzlhelmzna 
Jozefina van Os. Uit deze verbintenis werden 5 kinde
ren geboren. 
Hij werkte aanvankelijk in het veen; kwam in 1945 als 
landmeter bij de Heidemij. en was daarna tot zijn 65-
ste bij de gemeente. Hij wist zijn werk, kende zijn 
werk; zijn werk was ook zijn hobby. Hij stond als het 
over 't werk ging op zijn gelijk; kon kwaad reageren als 
hij het niet kreeg, want eigenwijs-zijn was hem niet 
vreemd. Alles wat hij deed, gedaan had was opgeslagen 
in zijn enorm geheugen. 
Willem Gozefoort werkte en zorgde met een groot 
plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij was.~r 
naast zijn groot gezin voor opa Ah/ers; later voor Z!Jn 
moeder. Toen hij meer tijd had voor zichzelf, werd zijn 

echtgenote ziek, was dement; maar twee jaar lang ging 
Willem iedere dag in Emmen haar bezoeken. Hij was er 
gewoon, want zij was ''zijn vrouw''. Voor de kinderen 
was hij een zorgzame vader en voor de kleinkinderen 
een lieve opa. Tot aan zijn laatste dag was hij er voor 
hen. Zij voor hem: hun vader, hun opa. 
Na een ongeval in 1953 herstelde hij . Vanaf 1978 be· 
gon een iiekteproces, de langzame lichamelijke af
braak. Zijn geest bleef helder. De laatste anderhalf jaar 
verbleef hij in "De Bargeres". Het werd een moeilijke 
tijd; hij wilde niemand tot last zijn, niet afhankelijk 
zijn, alles nog zelf doen. Hij was daar niet graag, of
schoon hij zeer goed werd verzorgd, daar dankbaar voor 
was, maar zijn vertrouwde Erica miste, waar hij de 
mensen, zij hem kenden. Willem kon mopperen, zeu· 
ren, moest wel eerst overal tegen ingaan, maar dan had 
je aan hem een mens waar je mee kon leven. Hij heeft 
zijn lijden geduldig gedragen, kende geen klagen. Toen 
hij op 1 februari het Sacrament van de zieken ontvan
gen had, voelde hij zich tevreden over zijn geleefde le
ven en was dankbaar. Dankte zijn broer Geert die de 
laatste maanden meerdere keren daags naar hem om· 
keek. Vrij plotseling gaf hij 13 februari 1992 zijn leven 
terug in de hand van zijn Schepper. Zijn stoffelijk li
chaam is op 18 februari, na een Eucharistieviering ten 
afscheid, begraven op het parochiekerkhof te Erica. 
Daar rust het tot op de dag van de Heer. Goede God, 
we zijn bedroefd om het heengaan van onze vader en 
opa, maar dankbaar zijn we dat hij zolang van ons 
mocht zijn. Neem hem op in uw vrede, die altijd duren 
zal. In onze herinnering leeft hij voort, nu we hem vei
lig weten in Uw handen. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekzijn en nu in de 
voor ons zo droeve dagen na zijn overlijden, danken 
kinderen en kleinkinderen. 


