
voor problemen vaak inventieve oplossingen. 
De woning die ze met haar zus Jo deelde was 
voor de familieleden een soort tweede thuis in 
Denekamp. 
Een jaar geleden was zij nog het stralend mid
delpunt van een reünie van haar dierbare neven 
en nichten. 
Marietje Goorhuis genoot met volle teugen van 
het leven. Haar avontuurlijk ingestelde reislust 
was hiervan een belangrijk aspect. 
Er zijn in Europa slechts weinig plekken die zij 
niet bezocht heeft; steeds kwam ze thuis met 
schitterend vertelde anecdotes die ze samen 
met haar reisgenoten had beleefd. 
Moge haar voltooide aardse leven voor ons een 
voorbeeld blijven en moQe zij rusten in de vrede 
van de verheerlijkte Christus. 
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"Ga binnen in de vreugde van uw Heer" 
(Ml. 25,21) 

In dankbare herinnering aan 

Maria Margaretha Goorhuis 

Zij werd geboren te Denekamp op 11 juni 1912 
en overleed aldaar onverwacht op 28 juli 1997. 

Een rijk gevuld leven van 85 jaar is voltooid. 
Velen hebben haar gekend als juffrouw Marietje 
Goorhuis: in haar 40-jarige onderwijsloopbaan 
heeft zij bij meerdere generaties zowel school· 
kinderen als ouders een onuitwisbare indruk 
achtergelaten. Een kind bij haar in de klas was 
niet alleen maar leerling: de vorming van de 
totale persoonlijkheid stond bij juffrouw 
Goorhuis voorop. 
De vele huisbezoeken in Noord-Deurningen 
legden getuigenis af van de zorg voor de haar 
toevertrouwde kinderen. Ze heeft in die jaren 
veel goeds verricht, was naast onderwijsvrouw 
maatschappelijk werkster avant la lettre, doch 
alles vond plaats in de stilte van vertrouwelijk· 
heid. 

Tegelijkertijd stortte Marieije Goorhuis zich met 
volle overgave op het katholieke jeugdwerk en 
vrouwengilde: jarenlang wist zij mensen om 
zich heen te enthousiasmeren voor dat ene 
doel, vorming van de • jonge • mens. Haar 
oprechte belangstelling en het zoeken naar het 
goede in de medemens werkten aanstekelijk. 
De haar toevertrouwde talenten heeft zij in haar 
aardse leven weten te verdubbelen. De meester 
in de parabel sprak dan ook: " Over weinig 
waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga 
binnen in de vreugde van uw Heer". 
Levend vanuit een vanzelfsprekend geloof • met 
daarin een grote devotie voor Maria - waren 
voor Marietje Goorhuis het eerste en het twee
de gebod de adem van haar bestaan. 
Haar levenslange en grenzeloze vrijgevigheid 
zijn van Twente tot Polen, India, lndonesiê en de 
Filipijnen spreekwoordelijk geworden. 
Waar gezinnen in materiêle nood verkeerden, 
kerkelijke instellingen om hulp vroegen, pries
terstudenten steun zochten voor hun opleiding, 
daar was zij met al haar goedheid en vinding
rijkheid in de weer. Zij kon daarbij op charman
te wijze de Denekampse detailhandel aanzetten 
tot het doen van giften in natura die via een uit· 
gebreid distributienetwerk terecht kwamen bij 
de medemens in nood: dat doel was haar heilig. 
Voor haar neven en nichten was zij een "mater 
familia": hun welzijn ging haar een leven lang ter 
harte, altijd was zij aanspreekbaar en ze wist 


