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Dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES GOOSINK 

echtgenoot van 
Geertruide Maria Roelink. 

Hij werd geboren op 16-5-1925 te 
Breklenkamp en overleed op 25-2-1994 thuis 
te Breklenkamp, na gesterkt te zijn door de 

H.H. Sacramenten der Zieken. 
Op 1 maart d.a.v. hebben wij tijdens de 

Eucharistieviering in de R.K. kerk te Lattrop 
afscheid van hem genomen, waarna we zijn 

lichaam te ruste hebben gelegd op het 
parochiële kerkhof aldaar. 

Door de dood wordt ons leven wel veranderd 
maar niet ongedaan gemaakt; want als ons 
aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt 
heeft God al een plaats bereid voor hen die Hem 
liefhebben. 

Al op ion ge leeftijd heeft hij zijn moeder verloren. 
Na ziJn schooljaren heeft hij eerst als boeren
knecht en metselaar gewerkt. 
Toen zijn vader ouder werd heeft hij de zorg 
voor de boerderij overgenomen en daarnaast 
vele jaren als melkrijder, eerst met paard en 
wagen en later met de tractor. 
Hij had daar veel plezier in en hierdoor was hij 
in de verre omtrek bekend. 

Ook als buurman en zwager deed men nooit 
tevergeefs een beroep op hem. 
Paarden waren een lust en leven voor hem 
vooral het Friese ras lag hem na aan het hart. 
Tuinieren was een grote hobby van hem zowel 
bloemen als groente en het liefste gaf hij een 
ieder hiervan wat mee. 
Timmeren en knutselen bij hem thuis, maar 
vooral ook bij anderen, was het liefste wat hij 
deed. 
Een natuurmens bij uitstek was hij; vogels waren 
hem zeer dierbaar. 
Ondanks zijn kinderloos huwelijk hield hi/. ziels
veel van kinderen; niets was hem te vee. alles 
kon. 
Op latere leeftijd werd hij gekweld door be
nauwdheid en rheuma; geen ziekte is hem be
spaard gebleven. Hierdoor werd zijn leven zeer 
bemoeilijkt. Hij was vooral een goed en liefheb
bend mens voor zijn vrouw en familie. 
Maar de grote schok voor hem kwam vorig jaar 
juni, toen de doktoren hem mededeelden dat hij 
ongeneeslijk ziek was. 
Deze klap heeft hij nooit kunnen verwerken; dag 
in dag uit was hij hiermee bezig. 
In alle rust is hij ingeslapen en die rust heeft hij 
verdiend. 
Hij zal in dankbare herinnering onder ons blijven 
voortleven en wij hopen en vertrouwen dat hij 
nu als een goede en trouwe dienaar voor altijd 
leeft bij God in het Vaderhuis. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling 
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden zeg ik u 
allen dank. 

G.J. Goosink - Roelink 


