
Als dankbare herinnering aan 

THEO GOOSEN 

echtgenoot van Truus van der Veen. 

Hij werd geboren te Kampen 
26 maart 1916. 

Hij overleed 2 juli 1986. 
Na een Eucharistieviering in de 

parochiekerk te Glanerbrug 7 juli 1986, 
hebben wij voorlopig afscheid van hem 

genomen. 

Goede God, het was voor ons een groot 
verdriet, dat wij toch nog zo plotseling 
afscheid moesten nemen van mijn lieve 
man, onze hartelijke vader en opa. 
Wij mogen de beste herinneringen bewa· 
ren aan hem, die ons zo dierbaar was. 
Want hij was een zachtzinnig, hartelijk, 
fijngevoelig mens, vol ijver, aandacht en 
liefde voor ons, zijn gezin. Hij inspireerde 
ons tot het goede, omdat hij zelf voor
Jeefde wat hij ons voorhield. 
Lange tijd heeft hij veel pijn moeten dra
gen; hij droeg dat moedig, zonder klagen. 
Hij bleef dankbaar voor elke dag, die hem 
werd gegeven. 

Hoogtepunten in zijn leven en vooral in 
de tijd van zijn ziekte waren de uren, dat 
hij het hele gezin om zich heen had; bij
zonder gelukkig was hij met de aanwezig
heid van zijn kleinkinderen; hij genoot 
van hun spontane verhalen, van hun blij
moedigheid en toekomstplannen. 
Hij was een diepgelovig en vroom man. 
Intens beleefde hij de liefde van Jezus 
Christus bij het ontvangen van de heilige 
Communie. 
In zijn leven was hij aktief in het vereni
gingsleven; daar bleek zijn aandacht en in
zet voor medemensen. Hij was een sterke, 
morele steun voor velen. 
Wij vertrouwen erop, goede God en Va
der, dat U tegen hem zult zeggen: 
"Goede, trouwe dienaar, kom binnen in 
de vreugde van uw Heer en Vriend." 
Heilige Maria, moedervanJezusChristus, 

bid voor hem en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven tij
dens de ziekte en na het overlijden van 
mijn fijne man, onze zorgzame vader en 
lieve opa zeggen wij U hartelijk dank. 

G.R. Goosen - van der Veen 
Kinderen en kleinkinderen. 


