
Ik kus nog eens je koude wangen, 
ik streel nog eens je koude hand. 

Dag Huib, dag papa, dag opa, 
God zal 1e ontvangen. 

Ter nagedachtenis aan 

Huib Goense 
echtgenoot van Corry Grim 

H11 werd geboren op 1 mei 1924 te He1kenszand, 
trouwde op 18november1953 met Corry Gnm, werd 
vader van 5 dochters en opa van 6 kleinkinderen. Hij 
overleed op 1 maart 1999 te Enschede na voorzien 
te z11n van het Sacrament der Zieken. 

Als oudste uit een gezin van 6 kinderen is hiJ opge
groeid in Zeeland. Daarna is hij samen met Corry door 
heel Nederland gagaan voor z1Jn werk als bulldozer
mach1nist. Werk dat hiJ graag en met liefde deed. 
Jn 1963 hebben ze zich gesetteld m Rossum. Vanwt 
Rossum vertrok hlJ iedere maandagmorgen vroeg naar 
Duitsland, waar hiJ jaren heeft gewerkt en vrijdag
s avonds kwam h1J thuis. Altijd keihard gewerkt. 

In 1979 moest hlJ plotseling stoppen met werken. 
nadat bij hem longkanker was geconstateerd, waar
van hij is genezen waar wij allen heel dankbaar voor 

waren. In de 20 iaar daarna kwam h1J vrijwel dage
lijks bij zijn buurman Harry om een praatie te maken. 
Vaak stond hiJ ook aan straat met de buren en be
kenden te praten om op de hoogte te blijven van het 
renen en zeilen 1n Rossum. 

In 1982 is zijn eerste kleinkind geboren, waarna er 
nog 5 volgden. Hij genoot van zijn kleinkinderen waar 
hij alle tijd voor had. In november heeft hij samen met 
ziin vrouw, kinderen en kleinkinderen het 45-Jarig 
huwelijksfeest gevierd. wat een gezellig samenzijn 
was 

HiJ was een rustige man en hep niet met zijn gevoe
lens te koop. Maar altijd voelden z11n vrouw, kinde
ren en kleinkinderen zijn grote bezorgdheid voor hun 
wel en wee. Nu zag hij uit naar zijn 75ste verjaardag. 
Dit voorjaar wilde hij naar z'n geboortestreek om op 
familiebezoek te gaan naar z'n broer en zussen. 
A1les wat nog m de planning zat is verleden tijd, maar 
we zullen altiJd een lieve man. papa en opa m onze 
herinnering blijven houden. 

W1J danken u voor uw medeleven na dit plotselinge 
overliiden van mijn man. onze papa en opa. 

Corry, kinderen 
en kleinkinderen 


