


Oenkbear en liefdevol gedenken wij 
het 1 even van 

Godefridus Cornelis Marie Goderie 
ec•tgenoot van 

Elisabeth Johanna Theresia Baars 

geboren te Roosendaal 24 november 1925 
en overleden te Baarle-Nassau 30 oktober 1981 

"Na een fijn samen.zijn met je beste vrienden, 
was je op weg naar huis en je hotel, Frle, met 
je vrouw een Je zijde. Jij kwam pi otsel ing voor
goed "thuis". meer voor ons werd het Ineens 
een "doolhof". 
Want wij - je vrouw, je kinderen, je vele vrien
den - z\jn hun " thuis" verloren en zullen nog 
lang moeten zoeken om het opnieuw te vinden 
en samen te maken." 
We kunnen zeggen, dat het hoogtepunt van ZIJn 
leven - de bekroning - het mooie feest was ven 
zijn 25 jarig huwelijk in mei van dit jaar Toen 
werd op de eerste plaats gevierd de vriendschap 
en genegenheid met zijn vrouw en kinderen. 
Zonder de bemoediging en het meeleven ven 
zijn vrouw zou Frie nooit zijn hotel en restau
rant hebben kunnen maken tot een plaats von 
gastvrijheid en huiselijke sfeer, waarvoor het 
bekend staat in Roosendaal en verre omgeving. 
Frie was bez ield van een onvoorstelbare werk
lust, HIJ was altijd bezig en gunde zich weonig 
rust, meer hij deed het met J,efde. 
Niets "'as hem teveel , wanneer het ging om de 
gasten te ontvangen en hen te laten gevoelen, 

dat zij In de were zin van het woord bij hem 
"te gast" waren. HIJ wist dan ook met velen een 
hechte band te scheppen, die maakte, dat hij 
geliefd was. 
leder jaar - met Kerstfeest - werd het Kerst
diner bij hem een feeet, dat moest slagen. Een 
ieder moest zich "en femille" voelen. 
Ook bij verenigingen en In de Horeca zette hij 
zich 1n voor het bedrijfsleven, zodat zijn zaak 
nogal eens het trefpunt werd van besprekingen 
en ontmoetingen. 
Frle: een fijn medemens, een trouwe vriend, een 
graag geziene persoon. Een hartelijk mens. 
Allen, die Frle ontmoet en gekend hebben, be
grijpen het verdriet ven zijn liefhebbende vrouw 
en kinderen. Toch blijft het vanzelf slechts een 
aanvoelen, went zij elléén missen in hem de 
echtgenoot en vader, die hun leven warmte en 
inspiratie gaf 
Zonder ons tastend geloven zou zijn dood du•s
ternis zijn. meer zijn leven en werken overden
kend, zeggen wij ; "Neen, dat 1s geen abrupt 
einde meer Fne 1e herboren in God". Hem zeg
gen wij door ons verdriet heen: "DANK voor 
deze mens, die ons gegeven was " 
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Roosendeal, 6 november 1981. 


