


Als dankbare herinnering aan 

JACOBUS HERMANUS GOOSEN 

echtgenoot van Johanna Garhardina Hotenberg. 

Hij werd geboren 13 januari 191S te Kampen. 
Hij overleed in ,,De Stadsmaten" te Enschede 

2juni 1986. 
Na een Eucharistieviering in de parochieketk 

te Glanerbrug 6 juni 1986 hebben wij 
voorlopig afscheid van hem genomen. 

Pa was een man die zichzelf geheel opofferde 
ten behoeve van anderen. 
Wij hebben een grote bewondering voor de ma
nier waarop mijn man en onze vader zijn lijden 
en pijn heeft gedragen, zonder daarbij ooit te 
klagen. 
Het doet ons pijn dat we afscheid moesten ne
men van deze hartelijke en erg zorgzame mens, 
die zich tot het einde bezorgd toonde over de 
overlast die hij dacht zijn vrouw te bezorgen. 
Toch zijn wij dankbaar voor het leven samen 
met hem. 
Hij probeerde het meeste in zijn leven zelf te 
doen, enkel om een ander niet lastig te vallen. 
Het was voor hem en voor ons moeilijk te aan
vaarden, dat zijn vitale geest werd geremd door 

een langzame slijtage en afbrokkeling van zijn 
lichaamskrachten. 
Ondanks dat bleef hij tot het einde van het le
ven houden en bleef voor anderen een zorg
zaam en vriendelijk mens. 
Hij had grote bewondering voor de natuur en 
alles wat buiten en om hem heen gebeurde. 
Zijn grootste hobby was het verzorgen van zijn 
bloemen. 
Zijn vriendelijk en eerlijk karakter bezorgde 
hem veel vrienden en kennissen en maakte hem 
zeer geliefd bij zijn kinderen en kleinkinderen. 
Zijn eenvoud sierde hem; dat was zijn kracht. 
Omdat hij de laatste tijd gebonden was aan 
huis, genoot hij met volle teugen van de uit
stapjes die hij met zijn kinderen maakte en van 
de momenten dat de hele familie bij elkaar was. 

Voor de vele blijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeggen 
wij U hartelijk dank. 
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