
.Als leven li;den wordt. 
komt de dood als een vriend". 

Ter herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES 
GOORKATE 
i:chtgenoot van 

CATHARINA MARIA BOSMAN. 
H11 werd op 8 augustus 1923 te En· 
schede geboren. Na een slopende ziek· 
te van bijna een jaar is hij . gesterkt 
door het sacrament van de zieken . 
van ons heengegaan op 5 oktober 1991. 
Na de Eucharistieviering in de parochie
kerk van de H. Maria Geboorte te Los
ser op 9 oktober 1991, volgde zijn ere· 
matie te Usselo. 

Sinds 1979 woonde hij, samen met zijn 
gezin, heerlijk buitenaf. Daar genoot 
h11 van de natuur en de rust. 
Henny was een man met een stabiel 
l<arakter, zo leefde hij ook. Alles ge· 
regeld, alles op tijd. Hij was geen man 
van veel woorden, hij hield van vrede 
om zich heen. Ook toen een jaar ge
leden duidelijk werd dat een ongenees
lijke ziekte hem had getroffen, was hij 
er de man niet naar om daar veel 
woorden aan te besteden. Hij l iet de 

moed niet zakken en bleef een grote 
betrokkenht>id tonen bij alles wat hem 
zo dierbaar was. Zijn ziekte betekende 
het einde van een leven van hard wer
ken. Samen met een compagnon bouw· 
de hij een bloeiende fotozaak op. Hij 
maakte graag reizen en zag daardoor 
veel van de wereld. 
H11 hield van mersen om zich heen, 
had veel vrienden die hem trouw be
zochten, totdat het moment aanbrak 
dat hij daar niet meer tegen kon. 
Langzaam werd het rustig en stil om 
hem heen; gelukkig heeft hij geen prjn 
gehad. Terwijl de dag aanbrak stierf 
hij, thuis, op de plaats die hem zo 
dierbaar was geworden. 
Met dankbaarheid kijken wij terug, met 
vertrouwen zien wij de toekomst tege
moet omdat iedereen gedaan heeft wat 
hij kon en wij ons gedragen voelen 
door vele fijne herinneringen. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven in het afgelopen 
jaar, voor uw aanwezigheid bij de 
uitvaart en crematie zijn wij u zeer 
dankbaar. U bent een echte steun 
voor ons geweest. 

fam. Goorkate 
fam. Oldenhof· Goorkate 


