


Om dankbaar terug te denken aan 

BRENDA GOOS-STOFBERGEN 

Brenda werd geboren op 11 oktober 1951 in 
Losser en bracht haar jeugd door te Overdinkel in 

Twenthe. Ze trouwde in 1971 met Bert. 
Esther werd in Duitsland geboren en Sylvia 

in Breda, korte tijd na de verhuizing. 

Zij was het hart in haar gezin, maar wilde ook 
buitenshuis in de gemeenschap iets betekenen . 
Tien jaar lang werkte zij als leidster op peuter
speelzaal "Het Haagje", waardoor zij voor veel 
kinderen in Princenhage een vertrouwd gezicht 
was. Na de opleiding "Inrichtingswerk" aan de 
Sociale Academie ging zij in 1988 werken op het 
Medisch Pedagogisch Instituut "De Krabbebos
sen". De kinderen die zij daar verzorgde be
schouwde zij als haar eigen kinderen. 

In 1980 werd zij er-nstig ziek. Zij heeft zware me
dische behandelingen moeten ondergaan om beter 
te worden. De liefde voor haar toen nog jonge 
kinderen en man hielden haar op de been. De 
jaarlijkse vakanties naar Zuid-Frankrijk werden 
hoogtepunten. De bourgondische levensstijl nam 
zij mee terug naar Breda; zij wilde met Bert, 
Esther en Sylvia zoveel mogelijk genieten van de 
mooie dingen in het leven . 

Een half jaar geleden werd zij opnieuw gecon
fronteerd met ziekten, al leek de ernst aanvanke
lijk mee te vallen. Het traditionele moederdagdi
ner buitenshuis moest ondanks haar hoge koort
sen toch doorgaan. Toen Brenda drie weken gele
den hoorde dat haar ziekte inmiddels ongeneeslijk 
was, bleek zij degene te zijn die haar familie en 
vrienden troostte . Haar wens om naar huis te ko
men is nog volbracht. De laatste krachten die zij 
bezat, gebruikte zij om vreugde en verdriet met 
haar gezin te delen. Omringd door liefde is zij op 
zaterdagavond 30 juni vredig ingeslapen. 

Brenda, je bent zo'n lieve, dappere vrouw ge
weest voor mij en zo 'n schat voor Esther en Syl
via. We zullen je heel erg missen. Ons gezamen
lijke leven was kort maar zeer intensief en geluk
kig. Deze week zouden wij met zijn vieren op va
kantie gaan naar ons geliefde Saint-Tropez. We 
begrijpen dat jij nu alleen op reis moest gaan. De 
liefde en steun die wij altijd van jou hebben ont
vangen geven ons kracht om jouw zware verlies 
te dragen. 

Dank voor uw meeleven bij het overlijden, de uitvaart
dienst en de begrafenis van mijn allerliefste dappere 
vrouw en onze schat van een mama. 

Bert Goos 
Esther en Sylvia 


