
Dit prentje blijft een dankbare gedachtenis aan 

Fons Gosenshuis 
sinds 7 februari 1956 gehuwd met 

Sinl Geertshuis 

Fons werd geboren In de gemeente Losser op 
23 augustus 1927. Vrij onverwacht overleed hij 
In het ziekenhuis te Enschede op 13 januari 
1994. Na de Uitvaartmis In de Mariakerk te 
Oldenzaal hebben we hem begeleid naar het 
crematorium te Usselo op 17 januari. 

Fons groeide op rn de Eekte in een groot gezin 
van 8 kinderen. Samen met Sini werkte hij voor 
zijn gezin van 2 jongens; zeer vele jaren aan de 
Mariastraat woonachtig. Hij was een zorgzame 
echtgenoot, een aktieve vader voor zijn klnde· 
ren, bijzonder hartelijk voor zijn 5 kleinkinderen. 
Heel lang, namelijk 48 Jaar, heeft hij bij Stork in 
Hengelo gewerkt als constructeur-tekenaar, de 
laatste tijd ais groepsleider. 
Hij kende velen, omdat hij op diverse terreinen 
zich voor anderen inzette, altijd bereid om te 
helpen. 
Jarenlang was hij aktief bij de voetbalvereniging 
Berghuizen, met name als voorzitter; vooral zette 
hij zich in voor nieuwe sportvelden. Bij de 
Berghulzense Zomerfeesten zat hij in de organi· 
salie en de financiën. Het verzorgen van klussen 
thuis en bij zijn zoons was zijn grootste hobby, 

maar ook zagen we hem vaak op de flets en 
wandelend met zijn hond. 
Heel zijn leven steunde op een sterk geloof; bij 
alle drukte vond hij best de tijd om mee te 
bouwen aan zijn parochie en in het weekend 
aan de Eucharistieviering in de Maria-kerk deel 
te nemen. 
Bij de oprichting van het herenkoor, ruim 40 jaar 
geleden, was hij een van de leden; diverse jaren 
is hij lid gebleven. 
Weer opgeknapt na zijn hartklachten ongeveer 
10 jaar geleden, besteedde hij veel aandacht 
aan een gezonde levensstijl. Maar in september 
openbaarden zich de tekenen van de gevreesde 
ziekte. Hij kon dit moeilijk accepteren en nog 
minder erover praten. Dankbaar was hij aan de 
mensen, die hem nabij bleven, vooral aan Sini 
voor al haar goede zorgen. Bij het weggaan zei 
hij vaak tegen familieleden en goede vrienden: 
het gaat je goed. 

Nu mogen wij je toewensen: 
Fons, Je taak Is volbracht 
het gaat je goed in Gods Vaderhuis. 

Dank, heel veel dank, voor uw medeleven tijdens 
zijn ziekte en na zijn overlijden. 

Sini Gosenshuls-Geertshuis 
Kinderen en kleinkinderen 


