
Een dankbare hennnenng aan 

Johannes Hendrikus Jozef Goortluis 
echtgenoot van 

Hendrika Johanna Rikkerink 

Hij werd geboren te Hengelo Ov. op 7 maart 1909 en is 
thuis plotseling overleden op 8 noverrter 1994. Na de 
Euchanstiev1ering in de St Lambertuskerk op 11 novem
ber 1994 hebben wij hem begeleid naar het crematorium 
te Usselo. 

Na een gelukkig en arbeidzaam leven ging hij onveJWacht 
van ons heen op de leeftijd van 85 jaar. 
Vele dierbare herinneringen aan hem blijven in ons ach
ter. HIJ was een eenvoudig en b~JmoedlQ mens, begaafd 
met zm voor humor die aanstekelijk werkte op zijn mede
mens. HiJ hield met al zijn vezels van het leven, wat vooral 
tot uitdrukking kwam in ziïn artistieke kwaliteiten. Hij 
beschikte over een mooie zangstem en met zijn akteer
talent wist hij iedereen te boeien. Meer dan 20 jaar was hij 
een toegewijd lid van het Koninklijk Hengelo's Mannenkoor 
en hij was zeer bemind binnen de kring van zijn 
zangersvrienden. Het koorteven bezorgde hem vele uren 
van muzikaal genoegen en gezeU1gheid onder elkaar. 

Samen met zijn dierbare vrouw heeft hij 53 gelukkige 
huwelijksjaren gekend cie hen onafscheidelijlc aan elkaar 
verbonden. 
De laatste jaren, toen 211n gezondheid minder werd en 
ziek1e om de hoek kwam kijken, werd zijn levenstempo 
minder. Maar hij wist zich altijd goed te vennaken. Puzze
len was zijn grote hobby, en zijn liefde voor de natuur werd 
gevoed door het aandachtig bekijken van natuurfilms, 
waarin de prachtige kleuren en stemmingen hem boe~ 
den. 
ZîJn vurige wens was het dat hij geen langdung ziekbed 
zou hebben. Deze wens is voor hem in vervulling gegaan. 

Moge hij thans opgaan naar het hemels Vader
huis, waar hij Gods Liefde en Heerlijkheid mag 
vinden om voor eeuwig gelukkig te zijn. 

Wij bidden voor zijn dieibare vrouw die nu alleen achter 
blijft. Moge zij sterkte en troost ondervinden van hen cie 
haar dieibaar zijn en haar nabij willen blijven. 

Hij ruste m vrede. 

Voor uw blijk van medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve, zorgzame man, dank ik u hartelijk. 

H.J. Goorhuis - Rikkennk 


