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Vol liefde tierinneren we ons 
m11n rran onze vader en opa, 

Jannes Marinus Goossen 
H11 werd geboren op 3 1anuar1 1924 te Almelo Op 
maandag 1 1uh 1996 1s h11 onverwachts overleden 
Op 5 1ul1 hebben w11 afscheid van hem gero:T'en t11· 
dens de plechtige uitvaartmis 1n de P1us X, waarna 
we hem hebben begeleid naar z11n rustplaats op de 
R.K. begraafplaats aan de Oeurningerstraat te 
Hengelo 

Lieve Jan, 

Je hield van het leven, 1e genoot ervan en 1e leefde 
intens Dat heeft 1e gemaakt tot de echtgenoot, 
vader en opa die w11 zo goed hebben gekerd. 

We kenden 1e als iemand die alt11d energiek bezig 
was met zaken n en rondom JOUW gezir, fami:1e en 
vriendenkring. Geduldig stil zitten en het l'T'aar rus
bg op 1e af laten komen. daarvoor had 1e geen ge
duld. Het helst had 1e iets omhanden waarmee 1e 1e 
verdienstelijk kon maken. 

Je had altijd gemakkelijk sociaal kontakt, met jong 
en oud kon 1i1 omgaan. Je brede en warme belang
stelling voor het wel-en-wee van anderen was alti1d 
merkbaar en dat zorgde er voor dat velen 1ou als 
persoon waardeerden Je eigen visie op levenszaken 
en maatschappeh1ke gebeurtenissen stak ie even
wel nooit onder stoelen of banken Deze was veelal 
consequent en m een bepaalde mate rechtl1ir19, 
doch nooit star en onwrikbaar 

Je geloof 1n God heeft 1e alti1d de kracht gegeven 
om ret leven te 1e1den dat Jij voorstond Vooral heeft 
het ie gesterkt t11del'ls de moe1J11ke perioden n 1e 
leven, waarb1, WIJ 1r het b1jzorder het overlijden van 
Renae wller noemen 
De kracht vanuit 'iet geloof en de katholieke kerk 
heb je altijd voelbaar en tastbaar willen maken voor 
anderen b v. ie kleinkinderen kregen van 1ou bij ie· 
der afscheidsmoment, naast een kus, ook een 
kruisie op het voorhoofd. 

Het geZJO heeft b11 jou altijd voorop gestaan. Je was 
de grote steun en toeverlaat voor m1J. Oiern, en een 
zorgzame vader voor ons, 1e kinderen. Je was daarbij 
soms streng en princ1p1eel, doch bovenal liet 1e bhJ· 
ken dat Je trots was op ons. 1e gezin. 
De laatste 1aren ware'l Joep. Nienke. T11men en Irene 
ie oogappels Je genoot als 1e dingen met hen on
dernam. Wat heb ie met hen gewandeld, gefietst, 
gestoeid en gespeeld' Je was een lieve en gedul
dige opa 

Wij bedanken je voor wie je was en wát je ons gaf. 
Wij blijven altijd van je houden. 

Oieni 
Jos. Ali en Nienke 
Mar11ke. Ben. Joep, Tijmen en Irene 
Paul en Carl 

Hengelo, 5 juli 1996 


