


JAAP GOOSEN 

Jij was 47 jaar, toen jij door een geweldadige 
dood stierf op zaterdagmorgen 27 september 
1997, op de Zuid Esmarkerrondweg, op de fiets 
terugkomend van een schoolfeest te Glanerbrug, 
jouw dierbare geboorteplaats. 
Op het moment kunnen we en willen we het nog 
niet geloven, dat jij dood bent, vooral ook, omdat 
wij geen afscheid van jou hebben kunnen nemen 
en geen laatste lieve woorden hebben kunnen 
zeggen aan jou. 
We voelen ons machteloos in ons verdriet. Ge
lukkig weten wij ons omringd met heel veel 
mensen, die met ons verdrietig zijn en tegelijker
tijd een steun voor ons zijn. 
Wat ons helpt, is om over jou te praten met onze 
vrienden, vriendinnen, familie en buren. 
Ik vertelde spontaan - zittend rondom de ronde 
tafel ter voorbereiding van jouw afscheidsvie
ring - over onze geweldige vakantie in Toscane, 
waarvan we net terug waren, precies vóór. de 
aardbeving aldaar. En vooral vertelde ik over 
onze liefdevolle relatie: "jij was mijn trouwe maat
je, mijn steun en toeverlaat. Nooit was mijn spon
taniteit jou teveel." 
Marloes en Kim vertelden over jouw bezorgdheid 
voor hen, over jouw kritisch luisterend oor en 
jouw bijna logistieke vooruitziende preciesheid. 
En ze zeiden: "we konden af en toe lekker tegen 
hem aankruipen en met hem lachen en huilen, 

optimist als hij was. We zullen papa echt gaan 
missen." 
Jouw familie zat op die avond ook aan de ronde 
tafel en ze zeiden: "Jaap was een rustpunt in 
onze familie. Hij straalde vrede uit en 
vriendschap." 
Ondertussen liepen vrienden van ons beiden bin
nen en leden van Avanti, jouw dierbare voetbal
club. 
En weet je wat zij allen van jou zeiden: "een pri
ma kerel. je kon op hem aan. Een man van wei
nig woorden, maar met een gouden hart. Fijn om 
met hem op te trekken, met hem samen te wer
ken en een vriend van hem te zijn, ook al had hij · 
zijn 'eigen-aardigheden'." 

Lieve Jaap, 
kun je je voorstellen, dat ik en ook Marloes en 
Kim, na zo'n ronde tafelgesprek nog trotser op je 
zijn dan wij allen al waren en dat wij daarom ook 
jou ontzettend dankbaar zijn voor alles, wat jij 
aan ons en aan velen gegeven heót aan liefde, 
zorg en inzet? 
We willen niets liever dan dat jij niet voor niets 
geleefd hebt en dat jij voortleeft hier bij ons en 
elders in de liefde van God. 
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