
HEER GOD: wij danken U voor 
alles wat Gij ons dóór haar geschon
ken hebt. Op voorspraak van Maria 
bidden wij U, dat Gij haar nu binnen 
leidt in Uw leven van vreugde, dat 
geen einde kent. 

Hartelijk dank voor uw meeleven, 
en ter gedachtenis aan Paulien. 

Familie Goossens 



Wil in dankbaarheid gedenken 

PAULIEN GOOSSENS 

Zij werd geboren te Enschede op 
13 december 1905. 

Na een welbesteed leven en gesterl<t 
door het H.Sakrament der zieken, is 

zij in 't Kleyne Vaert, in de vrede van 
Christus overleden op 1 november 91 . 

Na een plechtige Eucharistie-viering 
in de kapel van het Dr.Ariënstehuis 

te Glanerbrug hebben we haar 
lichaam te ruste gelegd op het 

r.k.kerkhof aldaar. 

t 
Een groot deel van haar leven is 7-Jj 

dienstbaar geweest aan het gezin, 
waarin zij is geboren. Door de vroege 
dood van haar moeder heeft zij vanaf 
haar 16e levensjaar 'n grote bijdrage 
geleverd aan de opvoeding van haar 
6 jongere broers en zusjes. 

Tegelijk was zijn in de zaak van 
haar vader vele jaren zijn rechter
hand. Nog 32 jaar was zij met hem 
samen - Daarna was zij vele jaren 
actief in haar zaak in huishoudelijke 
artikelen. 

Ook haar winkel was een stuk 
levenswerk, waarin zij veel vreugde 
vond door de talrijke kontakten met 
mensen. 

Paulien Goossens werd een begrip 
voor allen die naar leerden kennen 
en waarderen om haar hartelijkheid 
en haar belangstelling voor anderen. 

Dankbaar voor de steun van haar 
familie en bemind bij haar mede
bewoners, bracht zij nog 20 mooie 
jaren door in 't Redemptoristenpark 
in Glanerbrug. 

Mild in het geven, was zij altijd 
gastvrij. 

Maar bovenal was zij een diepge
lovige vrouw, zeer trouw in het mee
vieren van de H.Eucharistie en met 
een grote liefde voor Maria. . 
Overeenkomstig een belofte liet ze 
geen dag voorbij gaan zonder de 
rozenkrans te bidden. 

Ze hield nog zo van het leven, 
maar op het feest van Allerheiligen, 
het feest van de Hemel, heeft God 
voor haar de poort geopend naar de 
eeuwigheid. 

z.o.z. 


