
!11 alle Jtilte ben je weggegaan, 
maar jt blijft in orw verder !uuz. 



t Dankbaar en met liefde denken wij terug aan 

Johan Goorhuis 

sinds 31 januari 1987 weduwnaar van Marie Goorhuis-Aarnink 

Hij is geboren op 25 oktober 1912 te Ambt Delden en overleden op 5 november 1994 
te Hengelo. Na een gezongen requiemmis in de Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo 

vond de crematie plaats op 1 O november 1994 te Usselo. 

Lieve pappa en opa, 

Je werd geboren als 2e in een gezin van 
negen kinderen op de boerderij in Bor
nerbroek. die je altijd dierbaar is gebleven. 
In 1946 trouwde je met mamma. Wat wa
ren jullie gek met elkaar! Mamma werd door 
jou op handen gedragen. Je was een gelo
vig mens, tegelijk een man van karakter. 
Voor je gezin heb je hard gewerkt en je stond 

altijd voor iedereen klaar. Ook voor je 
kinderen en kleinkinderen had je alles 
over. 

Het land was je grote hobby. Heel trots 
was je, als je als eerste nieuwe aardap
pelen van je eigen land kon eten. 

Toen mamma ziek werd kwam er een 

sterke man in jou naar boven. Je hebt 
haar 2.5 jaar tot bijna op het laatste toe 
zelf verzorgd. Je bleef achter met je kin
deren en kleinkinderen en dat was heel 
moeilijk. 

En dan word je op een morgen wakker 
en merkt dat je gehoor is verdwenen. 
Dat was heel, heel erg. Je dacht dat 
anderen over je praatten, je werd ach
terdochtig. Er bleven steeds meer men
sen weg. Je wilde zelf ook niet meer 
naar anderen toe, want je hoorde toch 
niets. Maar wat was je dankbaar voor 
diegenen die trouw bleven komen. 

Je was graag thuis gebleven in jouw ver
trouwde omgeving. Dat hadden wij ook 
graag gewild. Helaas was dat op het 
laatst niet meer mogeliJk. Het viel ons 

zwaar dat je naar het P.C. Borsthuis moest 
gaan. 

Je ging in je denken en zijn steeds verder 
van ons weg, en binnen drie maanden is het 
dan afgelopen. Blij zijn we dan ook, dat we 
op de laatste zondag voor jouw verjaardag 
nog met z'n allen uit eten zijn geweest. Dat 
was je laatste goede dag. Vanaf die dag ben 
je snel achteruitgegaan, tot je op zaterdag 
5 november in alle rust bent overleden. 

Pappa, wij zullen jou met veel respect en 
dankbaarheid in onze gedachten houden. 

Voor uw meeleven bij het afscheid van onze 
pappa en opa, zijn wij U erg dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


