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Benny Goossen 
echtgenoot van Marietje Weghorst 

Benny is geboren te Almelo op 20 iuni 1935 als 4e kind 
in het gezin van Johan Goossen en Johanna Alberink. 
Met zijn 2 zussen en drie broers groeide h1J op aan de 
Schapendi1k en hit heeft een hele fijne jeugd gehad in 
z11n ouderlijk huis. Als kind al genoot h1J van het bui· 
ten leven en van de iacht en hij spijbelde zelfs van school 
om met oom Jan op lacht te kunnen gaan• Nadat hlJ de 
St Alphonsusschool in Mariaparochie had doorlopen 
1s h11 naar de ambachtschool in Almelo gegaan om met
selaar te worden Na het behalen van zi1n diploma al· 
daar ging hij werken bij de gebr. Hondeborg en de gebr. 
Goossen in Almelo en behaalde via de n11verhe1ds· 
avondschool intussen z11n verdere diploma's als fl"et
selaar. Daarna bleef h1j werken bij de gebr. Goossen. 
In de beginjaren zestig beviel hem het werk in de bouw 
niet meer en vertrok h1J naar Canada waar h11 aan het 
werk ging b11 een bedrirf dat naar olie boorde Als · Billy. 
the Dutchman" heeft h1J daar een hele mooie tiJd ge· 
had. 
Toen hiJ na drie laar weer terug kwam in Nederland vond 
hiJ werk b11 z11n buurman de fa. Bolk. waar h11 ruim 20 
laar als vrachtwagenchauffeur op de ritten naar het bui· 
tenland heeft gereden; op 42 landen heeft hiJ gereden 
vooral naar het verre oosten. met alle gevaren vand1en 
Daarover kon hiJ uitgebreid vertellen en met humor. Als 
h1J vri1 was vond h11 z11n thuis bij z11n ouders en hij 
groeide aldaar ook mee met het gezin van Theo en Annie 
en hun kinderen. In 1979 leerde hij Marietie kennen en 
door z11n humor en z11n tact om met kinderen om te 
gaan was hiJ voor haar kinderen Lianne en Miranda al 
gauw "Oom Benny• als h111n Hengelo biJ hen op bezoek 
kwam. Na z11n huweli1k met Marietje was hij voor haar 
een hele lieve man en voor haar kinderen een harte· 
lijke. zorgzame en meelevende "pa Zi1 vestigden zich 

te Almelo, Het Schol 30 en van toen af aan hervatte hij 
zijn werk in de bouw. In 1992 bouwden ze. samen met 
Miranda en Ronnie een nieuw huis in Mariaparochie, 
Stobbengoor 23, waar ze met heel veel plezier hebben 
gewoond. Daar werd h1J opa van drie kleinkinderen, waar 
hij heel veel van heeft gehouden en genoten en wat ver· 
heugde hij zich er op dat er binnen afzienbare tijd nóg 
twee kleinkinderen biJ zouden komen! 
Hoewel ziin gezondheid steeds meer te wensen over liet 
· in drie 1aar werd hiJ 21 keer geopereerd - ·sleepten 
zi1n wil om te leven, ziin humor en z11n optimisme hem 
er steeds weer door heen en tot verbazing van de dok· 
toren wilde h1J hen. terwijl hij al op de operatietafel lag, 
eerst nog een mop vertellen voordat ze met de operatie 
konden beginnen! 
Moe gestreden tot het uiterste toe is hiJ, gesterkt door 
de sacramenten van de zieken, op zondag 14 juli 1996 
in het ziekenhuis te Enschede temidden van z11n vrouw 
en kinderen overleden WiJ die achterblijven gunnen hem 
de rust en geven. vol dankbare herinneringen aan wie 
hij voor ons is geweest en wat hij voor ons heeft bete
kend, zi1n leven uit onze handen over m de handen van 
de levende God. "Opa. ie hebt gevochten zolang ie kon 
Je wou zo graag voor ons: Monique, Patrick en Maréll 
nog verder leven. Lieve opa. ie was nog veel te iong"! 
Na z11n uitvaart ten afscheid hebben we Benny op het 
r.k. kerkhof te Mariaparochie begraven Benny, leef nu 
m vrede voort b11 God. 

Uw bezoekjes aan hem gebracht tijdens z11n ziekte en 
uw medeleven met ons bij zijn overlijden en uitvaart 
waren voor hem en voor ons een hele steun. Wij dan
ken u daarvoor oprecht 

Marietje kinderen en kleinkinderen 
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Stobbengoor 23 


