
Wat je voor ons betekende 
vergeten wij nooit. 
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Ter herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES GOORHUIS 
echtgenoot van 

Hendrika Maria Theresia Egberink 

Geboren te Zenderen op 19 mei 1929. Overleden 
in het Twenteborgziekenhuis te Almelo op 2 
november 1996, na gesterkt te zijn door het 
sacrament der zieken. Op woensdag 6 november 
hebben we hem na de gezongen requiemmis in zijn 
parochiekerk te Zenderen, te ruste gelegd op het 

parochiële kerkhof aldaar. 

Gerhard Goorhuis was een man van weinig woor
den, maar met heel veel gedachten. Hij hield van 
de plaats waar hij geboren was en zijn hele leven 
heeft gewoond. Hij voelde zich daar op de plaats 
van de Havezathe Weleveld, een beetje als een 
trotse rijke bewoner van een historische plek. 
Tegelijk was hij eenvoudig en bescheiden genoeg 
om niets van de pretenties van de vroegere bewo
ners van het Weleveld tot de zijne te maken. Hij 
voelde zich rijk met zijn vrouw en kinderen. Hij 
voelde zich rijk vanwege de mooie natuur die hij 
dagelijks om zich heen zag en waar hij in betere 
tijden zijn beste krachten aan had gegeven, toen 
hij bovendien steeds klaar stond anderen te helpen. 
Iedereen die hem kende, voelde met hem de pijn 

en de teleurstellingen vanwege zijn wankele 
gezondheid. Bij zijn vele kwalen en handicaps, 
kreeg hij 8 jaar geleden een ernstige beroerte. 
Daardoor moest hij nog meer aan mobiliteit en 
gezondheid inleveren. 
Reden genoeg om opstandig te worden en zich te 
ontwikkelen tot een klager. Dat werd hij gelukkig 
niet. Hij schikte zich in het onvermijdelijke, zocht 
hulp bij God in het gebed, bleef heel goede 
contacten houden met zijn familieleden en heeft 
er al die tijd het beste van proberen te maken. 
Hij heeft altijd erg veel gehouden van zijn 
zorgende vrouw Rikie, zijn drie dochters en zijn 
zoon; zijn kleinkinderen waren in staat hem steeds 
weer op te vrolijken. 
Vrouw en kinderen hebben zo veel als ze konden 
voor hem gedaan, om zijn hartewens in vervulling 
te doen gaan; zijn hele leven te kunnen blijven 
wonen op het Weleveld. Die wens is vervuld. Dat 
maakt ons blij en dankbaar. 
Nu is dit leven ten einde. Een leven van veel zorg 
en veel pijn, van verdriet en tegelijk van dankbaar
heid. We mogen met hem geloven en erop vertrou
wen dat zijn leven nu vernieuwd voortgang vindt 
bij God, zijn Vader en Schepper. 

Voor uw medeleven met al onze zorgen tijdens zijn 
leven en nu met zijn heengaan zeggen wij U heel 
hartelijk dank. 

Familie Goorhuis, Zenderen 


