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Dankbare herinnering aan 

WILHELMINA JOZEFINA VAN OS 

echtgenote van Jan Willem Gozefoort 

Zij werd geboren te Emmen, 13 april 1913 en 
overleed in "De Bleerinck", 12 juli 1980, na 
het tijdig ontvangen van het Sacrament der 
Zieken. Op woensdag 16 juli hebben we de 
plechtige uitvaartmis gevierd in de parochie
kerk te Erica en haar lichaam te ruste ge
legd op het R.K. kerkhof aldaar. 

"Een goede vrouw is een geschenk van de 
Heer". Het is een mooie manier van zeg
gen om uit te drukken hoe goed zo iemand 
wel geweest is. Als God geeft, geeft Hij iets 
goeds. Het grootste geschenk voor een echt
genoot is een goede vrouw. De grootste wel
daad voor de kinderen is een goede moe
der. 
Moeder was zo'n goede vrouw. Ze dacht niet 
aan zichzelf. Ze zocht het geluk van vader 
en de kinderen. En toen ze in de kleine 
kinderen zat kwam daar nog de zorg bij 
voor oude mensen: haar eigen moeder, haar 
stiefvader, haar schoonmoeder. Hoe kreeg ze 
het toch allemaal klaar? Hoe kon ze het 
aan? Omdat zij putte uit de goedheid van 
haar hart . Goedheid kent geen grenzen. 
Natuurlijk was moeder een mens met fouten 
en gebreken zoals ieder ander. Maar de kern 
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van haar wezen was goedheid , blijheid, op
gewektheid. Je kunt het wel zien als je haar 
pasfoto bekijkt. Dan zeg je: wat een engel 
van goedheid. Zo is moeder geweest. God 
zij dank. 
" En nu is ze weg. Nu heb je niets meer" . 
Zo reageer je om je verslagenheid uit te 
drukken. Want al was de weg naar "De 
Bleerinck" een zware gang, dag in, dag uit 
- je had iets om voor te leven en je trouw 
aan moeder te tonen. Nu wordt de leegte 
nog groter. Maar zoals moeder zich in haar 
leven heeft laten leiden door het licht van 
het geloof, zo moeten wij proberen haar daar 
in na te volgen. Dan zal het weer lichter 
worden. Dan zal het ook tot ons doordrin
gen dat moeder leeft. Een gezond christelijk 
leven kan niet ten gronde gaan. Christus 
staat daar borg voor: Wie in Mij gelooft en 
er naar leeft zal leven ook al is hij gestor
ven. 
En zo blijft haar goedheid en liefde voor ons 
bestaan, en onze liefde voor haar. Eens zul
len we elkaar weer vinden in de grote, eeu
wige liefde van God. Intussen willen wij va
der en elkaar tot steun zijn. 

Voor uw blijken van meeleven, belangstel
ling en gebed, zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie Gozefoort. 

Erica, juli 1980. 


