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In dankbare herinnering 

Gerhardus Antonius Johannes 
Goselink 

sinds 28 januari 1999 weduwnaar van 

Grada Gezina Maria Goselink-Scholten 

Onze vader, Gerhard, werd geboren op 23 augustus 
1911 te Stepelo. Hij was de derde in een gezin van negen 
kinderen. Na een lang ziekbed overleed hij op 11 oktober 
2003 in verpleeghuis Het Wiedenbroek te Haaksbergen. 
Op 16 oktober is zijn uitvaart gehouden in de H. Blasius
kerk te Beckum, waarna wij hem op het parochiële kerk
hof naast moeder te ruste hebben gelegd. 

Vader was een man die veel heeft meegemaakt. De 
vroege dood van zijn ouders en het gevecht op de 
Grebbeberg hebben een grote invloed gehad op zijn ver
dere leven. Hij had als een van de oudsten al vroeg de 
verantwoordelijkheid en zorg voor zijn broers en zussen 
en de boederij. Dat besef van zorg en verantwoordelijk
heid hebben wij ook altijd zo ervaren. 
Hij was een denker en modern in de tijd, waarbij zijn 
emoties niet de boventoon voerden. Zijn geloof in de 
kerk was groot en was soms in conflict met zijn eigen 
denken. 

Hij bouwde de boerderij na de oorlog op tot een moderne 
boerderij die altijd de lijd vooruit was. Hij voelde zich 
maatschappelijk betrokken bij het dorp en de belangen 
van de boer in de breedste zin van het woord. 
Zijn gezin, zijn vrouw Grada en zijn tien kinderen namen 
een speciale plaats in in zijn hart. Hij liet dat niet altijd zo 
blijken. Hij was, en bleef tot zijn einde, bijzonder geïnte
resseerd in het wel en wee van zijn kinderen en kleinkin
deren. Dat veel van zijn zonen zijn gaan boeren vond hij 
mooi. Vader vond ook dat iedereen moest kunnen gaan 
studeren en hij stimuleerde dat ook. Hij was trots op hen 
allemaal. 

De laatste jaren van zijn leven waren voor hem beslist 
niet de makkelijkste. Een man die altijd gewend was 
zelfstandig te beslissen en te handelen, werd afhankelijk 
van anderen, omdat zijn lichaam hem in de steek begon 
te laten. Daarbij bleef zijn geest tot de laatste dag helder 
en fris en daardoor werd het des te moeilijkere voor hem. 

Zijn laatste woorden voor moeder waren: "Het is 
goed zo." Onze laatste woorden voor vader zijn : 
"Het is goed zo. Bedankt." 

Mede namens oom Frans, bedanken wij ieder van u 
voor de steun en het medeleven na het overlijden van 
vader. 

Kinderen Goselink 


