
Herinner mij, 
maar niet in sombere dagen 
Herinner mij in slra/eude zon 
Hoe ik was tom ik alles nog ko11. 



In dankbare herinnering aan 

Johan Goossen 

echtgenoot van Gerda Maarse 

Hij werd geboren op 2 februari 1936 te Lonneker 
en overleed na een langdurige ziekte thuis, in zijn 
eigen omgeving temidden van zijn eigen gezin, 
op 8 september 1996. 

In een leven waarin hard werken bij hem altijd 
voorop stond, is hem de afsluiting daarvan niet 
gegund geweest. Veertien dagen voor zijn VUT
gerechtigde leeftijd kreeg Pa te horen dat hij on
geneeslijk ziek was. Voor iemand die altijd klaar 
stond voor een ander en nooit iets teveel was, 
kwam dit extra hard aan. Hij was altijd bezig en 
begaan met de mensen die hem na stonden. Des 
te harder was het oordeel dat over hem geveld 
werd. Pa had zich erop verheugd om samen met 
ma te genieten van een periode zonder werk en 
verplichtingen. Tijd doorbrengen met zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. Dingen ondernemen 
die tijdens zijn werkende periode niet mogelijk 
waren . Toch heeft hij ervoor gezorgd dat hij alles 
voor zijn overlijden geregeld had. Het huis, de 
fabriek en de garage. Samen met ma heeft hij zelfs 
nog gezorgd voor de bloemen achter het huis, 
ma's grote hobby. Dat waren zijn laatste wensen 

voor ons. Hij heeft echt overal aan gedacht. Ge
lukkig heeft hij dit nog meegemaakt en dat stemde 
hem teveden. 

Maar niet alleen zijn gezin kon op hem rekenen 
ook nam hij de tijd voor familieleden, vrienden, 
bekenden, buren en collega's. Jarenlang heeft hij 
zich voor de Maria-parochie ingezet. Als voorzit
ter van de Kesa-groep, als koster, het verzorgen 
van de parochiegids, het begeleiden van de mis
dienaars en vele andere zaken waar hij zich met 
hart en ziel aan verbonden had. En dat alles op 
een manier d ie wij van Pa gewend waren; vol over
tuiging. 

Pa heeft veel troost geput uit alle aandacht en 
bezoeken die hij van iedereen kreeg tijdens zijn 
ziekte. Dit deed hem zichtbaar goed. 

Pa, 
met jou als voorbeeld zullen we verder gaan. 
Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

G.J.Ch. Goossen-Maarse 
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Michel 


