
Da11kbaar geJ~nkeu WIJ 

ANDRÉ GOYERS 

echtgenoot van Anrue Sdumch 

1111 werd geboren te <ïromngen op 4 augustu' 1922. 
Gcçierkt dooc het ll. Sacrament J1<rZ1ekcn.1< htJ na een 
pnma vcrzorgrng rnhel Woouc.:otrum Scholt1<1û1of. over
led.:n op 24 december 199~ 
Op woensdag 29 ckcember hebben wij hem te rusten 
gelegd op de begraafplaat.< te Oldenzaal, na de gezongen 
uuvaandienst in z110 parochiekerk: de H. Antonius van 
Padua. 

Andre was de oudste van een groot hecht gezin. Al JOng 
g111g htJ rn de leer b1J een bakker om het gezin te helpen 
ondersteunen. Een ernstige huidaandoening maakte ecu 
einde aan zijn "bakkersdroom·· en hij kwam rn een 
groothandd voor kru1dcmcrswaren terecht. Het wil.\ veel 
sjouwen en wemig v.:rd1cncn. André wil.\ een precies co 
chen.slbaar man, die graag kdde volgens b.::paalde wi
hge en vaste patronen. HtJ lueld van warmte en sfeer. van 
tn muziek en z'n bloemen en wilde met iedereen goede 
•Tienden /jJn. Hij was een ietwat stille en verlegen man. 
die echter als een kmd kon gemeten. HiJ kon u1LZJc o na.ar 
hcpaalde hoogtepunten en genOOI van gez.clhghetd en 
samen·ZJJD. 

'ltJn allèrgroot.\1e we110 gmg m \Cf\'Ulhng tn.!n htJ Amue 
leerde kennen. Wat heeft hij genoten van hun grote 
huwelijksfeest. Wat /IJD het goede Jaren geworden sa
men. Jaren met wel ple7.1er en weinig zorgen. waarin ze 
'amen mv·eel gt?Zten en bt'leefd hebben F.n mt't AnniL 
waren er ook ·de kinderen en klemlandcren. Ze waren 
hem w eigen. &n zachter.: en hewre opa kon Je je ruct 
V.tll.S4!D. 

F.cn kr()()ll voor Andr< .~ grote mzet en hetrokkenhetd b1,1 

hd Oldenzaalse carnavalsgebeuren vormde ongetwij
felct ZIJn verkieZJng lot pruts van de Th1jdarre11. 
En dan ziJll Amomuskoor, waar hij 42 Ja.ar lid van is 
geweest. Hel wa.~ een ded van njn lewn. Wat heeft htj 
het erg gevonden: de trap naar het koor met meer op Ie 
kunnen. De laatste ttJd " het moèthJk geweest: Annie 
11ek. hlj7.elf Ztdc. wel spanmng en on1.ekcrhc1d. Daar 
kon André niet tegen. Langzaamhcn•ond hij LiJn veilig
heid rn de Scholtenhof. Toch nog onverwacht was het 
Zljll lljd. Wij moeh~n nu afscheid nemen. Wi: doen dat 
vanun de wetenschap. dat al datgene waar Andr~ w 
tlltens van genoten heeft, hem met meer afgenomen kan 
worde11 en dat hij nu veilig geborgen is b1J ZÎjn Heer. 

Wij danken een ieder die André een wann hart blijft 
toedragen. 

A. C"J<>vers-Schnudt 
Krnderen en kleinlanderen. 


