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In dankbare heri nner ing aan 

Jan Goorden 
echtgenoot van 
Miny Botterhuis 

Hij werd geboren te Hengevelde op 4 april 
1933. Door het Sakrament van de Doop werd 
hij opgenomen in de gemeenschap van Chris
tus. Hij ontving het Sakrament van de Zieken 
en st ierf thuis te Haaksbergen op 18 januar i 
1992. 

In al le rust gi ng Jan zijn weg door het leven. 
Hij had een groot gevoel voor verant':"oord_~
lijkheid en straa lde vertrouwen uit. Z1Jn 
woord was ook zijn daad: wat hij zei, deed 
hij ook. Degene, die dat het meest mocht 
ervaren, was zijn vrouw. Bijna 29 jaar hebben 
zij het leven mogen delen. Samen gaven ze 
het meest kostbare , wat een mens geven kan 
aan hun kinderen: het leven ze lf. Alles, wat 
er in hem was aan liefde en zorg wist Jan 
als vader te geven. Hij wilde een goede toe
komst voor hen ; daarvoor leefde en werkte 
hij . De goede band met elkaar was daarbij 
voor hem van levensbelang. 

Jan was ook een man , die van gezell igheid 
hield: hij had graag mensen om zich heen. 
Dat bleek ook uit zijn werk. Hee l zi jn werk
zaam leven bieef hij bij hetzelfde bed ri jf. Een 
fijne kollega die anderen graag hielp. Toch 
keek hij vooral het laatste jaar uit naar zijn 
pensioen. Hij droomde dan van allerle i kar
weitjes en het samen met zijn vrouw fietsen 
in de vrije natuur. 

Die dromen werden geen werkelijkheid. Een 
ziekte, die niet te stoppen was, verzwakte l 

zijn I ic:1aam en zijn geest. Hij was altijd sterk 
als een boom door het leven gegaan: nu werd 
hij afhankeli j k. Maar ook in dat laatste jaar 
b leef hij zichzelf: tevreden met wie hij was 
en met wat hij had. Hij was niet iemand, die 
met zijn gevoelens te koop liep. Maar je kon 
aan hem merken, dat hij dankbaar was voor 
de liefdevolle nabijheid van zijn vrouw en 
kinderen ten einde toe. Hij stierf te vroeg. 
Maar de waarde van een mensenleven wordt 
niet al leen in jaren geteld, maar vooral in 
datgene, wat hij aan warmte en leven heeft 
gebracht. Jan heeft zijn talenten goed ge
bruikt. Hij leefde vanuit het geloof in Gods 
nabijheid in ieder mens. Daarom zijn wij 
ervan ove rtuigd , dat nu tot hem gezegd is: 
Kom goede en trouwe dienaar en leef in mijn 
geluk. In d ie overtu iging hebben we op 22 
januar i afscheid van hem genomen. Zijn 
l ichaam hebben we te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof " Het Waarveld " te Haaksbergen . 

Dat hij mag leven in de vrede van de Heer. 

Dank u wel, dat u ti jdens de ziekte en bij 
het overlijden van mijn lieve man, onze fi jne 
vader en oom aan ons gedacht hebt . 

Fam . Geerden 


