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In onze dankbare herinnering 
en gebed blij ft voortleven 

Paul (Paulus Hermanus) Goorhuis 
* 30 oktober 1918 "f 7 maart 2004 

echtgenoot van 
Engelien Goorhuis Olde Dubbelink. 

Paul Goorhuis, dierbare echtgenoot in een 
gelukkig huwelijk van bijna 54 jaar, karakter
volle vader en wijze opa, is toch nog vrij 
onverwacht van ons heengegaan. Hij was een 
man met een rijk ontwikke ld geloof, dat hem 
op alle momenten in zijn leven - zowel de 
gelukkige als ook de tragische tot steun was. 
De vanzelfsprekendheid waarmee hij deze 
religiositeit ui tte, was authentiek en daardoor 
inspirerend, allereerst voor zijn eigen gezin . 
De band met gezin en fami lie was hem alles 
waard; wat er ook zou gebeuren, altijd stond 
zijn deur open. Hij was als de vader uit de 
parabel van de verloren zoon. 
Het leven was voor Paul Goorhuis zo rij k en 
waardevol, dat oppervlakkigheid en halfhartig-

heid hem een gruwel waren en dat kon hij 
zonder aanzien des persoon op zijn karakte
ristieke Goorhuis-manicr uiten. Tegelijkertijd 
bezat hij de gave van de humor en wist hij 
waar nodig te relativeren. Dat maakte hem 
tot een innemende persoon voor wie hem 
ontmoette, ook in de vaak moeilij ke maanden 
sinds ol.<tober 2003 in het MST, in de 
verpleeghuizen te Oldenzaal en Denekamp. 
Tot op de avond voor zijn overlijden bleef hij 
wie hij was: gelovig, respectvol, ook respect 
afdwingend en vooral dankbaar voor het leven 
dat hij geleefd had. We konden met hem soms 
lang praten en filosoferen over de grenzen 
daarvan, over de eeuwigheid bij God en ook 
over het moment waarop ieder eens moet 
sterven. 
"Vita mutatw; non 101/itur: het leven wordt 
veranderd, niet weggenomen." Het waren de 
laatste (Latijnse) woorden die hij enke le 
dagen voor zijn dood opschreef in zij n agenda. 
Ze zijn uit de prefatie van de requiemmis: 
"Want voor uw gelovigen, Heer, wordt het 
leven veranderd, niet weggenomen; en als hun 
aardse woning ten einde is, wordt voor hen 
een eeuwige woning in de hemel bereid ." 


