
Wie in Mij gelooft zal leven 
ook al is hij gestorven 



Bedroefd, maar dankbaar gedenken wij 
mijn geliefde man , onze zorgzame 
vader en lieve opa 

Antonius Gerhardus 
Goselink 
sinds 24 mei 1950 echtgenoot van 
Berendlna Geertruida HelJmerlnk 

Antoon Is geboren op 4 april 1919 te Haaks
bergen. Geheel onverwacht is hij plotseling 
van ons heengegaan in de vroege morgen 
van 16 juli 1982, nog voorzien van het Sacra
ment van de Zieken. 
Wij namen voorgoed afscheid van hem op 
dinsdagmiddag 20 juli tijdens de Uitvaartdienst, 
waarna wij zijn lichaam te ruste hebben ge
legd op het r.k. kerkhof te Beckum. 

Nu vader er ineens niet meer is, beseffen we 
wat betekent : De dood komt als een dief in 
de nacht. In enkele uren is alles voorbij. 
Hij was nooit ziek of klaagde ergens over. 
Dat is voor ons onbegrijpelijk. Zijn plotselinge 
dood betekent een geweldige slag voor ons 
en maakt ons diep bedroefd . Zijn goede hart , 
dat zo intens voor ons allen heeft geklopt, 
is ineens stil gaan staan. Het mooie leven dat 
we samen hadden, wordt ineens afgebroken. 
Juist nu beseffen wij wat hij voor ons be
tekend heeft en wie wij verl iezen. Hij was 
een lieve man en zorgzame vader, die in be
scheidenheid zijn leven hard gewerkt heeft. 
Jaar voor jaar heeft hij de boerderij, waar hij 
voor leefde en werkte, eigenhandig opge
bouwd . Graag wilde hij daarin steeds vooru it , 
nieuwe ontwikkelingen moesten ingevoerd 
worden. Niets was hem daarvoor teveel , als 
het maar kon. 
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Zijn gezin was hem alles waard . Hij hield van 
gezelligheid , waar hij met z'n goede humeur 
een heel eigen bijdrage leverde : veel hebben 
we om hem kunnen lachen. Zijn grote zorg 
was ook dat alle kinderen leerden. Dat zag 
hij als voorwaarde om verder te komen in 
het leven. Stil zitten was er niet bij. 
Zijn leven en werken werden gedragen door 
een rotsvast geloof in God en zijn kerk, waar 
hij jaren een aktieve bi/'drage heeft geleverd 
als koorzanger. Hij voe de zich thuis bij het 
ouderwetse en de latijnse gezangen. Hij zong 
nog graag het Magnificat. In de kerk had hij 
zijn vaste plaats en was altijd goed op tijd. 
Het was voor hem een plaats van rust om 
weer nieuwe kracht op te doen voor zijn wer
ken. 
Naar menselijke maatstaven is het nog veel te 
vroeg om van hem afscheid te nemen. Hij had 
nog zoveel voor ons kunnen betekenen. Wij 
zullen hem missen : er is een lege plaats aan 
tafe l, zijn stoel blijft leeg , maar we weigeren 
te geloven dat alles nu uit en voorbij is: 
wij geloven dat wij zijn werk mogen voort
zetten en dat hij voor ons blijft zorgen. Wij 
vertrouwen er vast op dat hij hoog in de 
hemel is en vanaf zijn plaats daar op ons 
blijft neerzien. Daar zal hij voor eeuwig mogen 
leven in vrede en geluk. 

Allen die met ons hebben meegeleefd om het 
verlies van vader te dragen, zeggen wij heel 
hartelijk dank. 

Familie Goselink 


