
ll. moei gaan. ocem afscheid •an mij. 
ik buig 'oor u allen en ga vertrekken. 
Ik geef de sleutels van mijn deur weer af 
en laat alle aanspraken op mijn huis varen. 
Ik vraag alleen nog maar, 
om enlcle 'ricnddijkc "oorden van u. 
\\.'ij zijn lang samen geweest, maar ik heb 
meer ontvangen dan ik heb kunnen geven. 
Nu is hel schemerig geworden en de lamp, 
die mijn donkere hoek beeft verlicht is nu uit. 
Mijn oproep is gekomen. en 1k ben klaar 
voor de reis. 

Tagore 

Ter gedachtenis aan 

Hermanus Franciscus Goossens 

Harrie "erd geboren te Keijenborg gemeente 
Hengelo Gld., op 20 november 1931. Hij was de vier
de in het gezin Hij had daar een fijne. onbezorgde 
jeugd te midden van zijn ouders, broers en zusters. 
:-:a zijn schoolujd ging hij werken in het bedrijf van 
zijn "ader. Samen troUen ze er op uit "oor ,·ersclul
lende werkzaamheden in de omgeving. Harrie had 
een goede verstandhouding met ZiJn vader. Later 
werkte hij bij de firma Visser en Smit in de gas- en 
water aanleg Hij "'as toen enkele jaren in kost bij de 
fannlie Boolunk. Onge\'eer 23 Jaar geleden kocht luJ 
een buis aan de uliestra:u in Hengelo Gld en ging 
van toen af zelfstandig wonen. Hij werkte toen bij de 

plantsoeneod1enst in \'orden, waar hij 101 aan zijn 
pcnsioeagercchtige leeftijd is gebleven. 
Harrie was iemand die erg op zichzelf leefde, hij 
maakte moeilijk contacten. Goedbedoelde hulp van 
familie sloeg hij vaak af; hij kon zichzelf wel redden 
Il.ij was cch1 een ,.Einzelganger" Daarbij was hij 
goudeerlijk. ,·riendclijk en plichtsgetrouw 1egenover 
hen die hij op lÎJn weg ontmoette Zijn onlSpaMin& 
zocht hij in het kijken naar televisie en het luisteren 
naar goede muziek. 
Het geloof dat hiJ in zijn jonge jaren van buis uit had 
mee gekregen is luj altijd trou" geblc"en. Wekelijks 
ging hij naar de kerk om ZIJD Heer ie ontmoeten. 
Zoals hij geleefd heeft, zo is hij gestorven; in alle 
suite zonder dal wij afscheid van hem konden nemen 
op 7 juli 200S. 

!'a de ,·iering ten afscheid in de kerl \'an St. Jan de 
Doper te Keijenborg 1s zijn hchaam ter ruste gelegd 
op bet Parochiekerkhof aldaar. 

Heer, wij bidden U laat de gedachtenis aan Harrie niet 
vervagen. Wat kunnen wij anders doen dan de leegte 
dte luJ achterlaat vullen met goede bcnnneringen. 

Dat luJ moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven zeggen wij u 
onze welgemeende dank. 

De familie. 


